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“Profissionais da Química contribuem de forma 
essencial para a sociedade”, vereador Anselmo Pereira 
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INCENTIVO
FAC Multicultural II 
investe R$ 58 milhões 
em projetos do DF

GOIÂNIA
Rogério Cruz entrega 
obra de grande impacto 
para população
Divulgação

TOCANTINS

Governador Carlesse 
projeta apresentar 
ao ministro Rogério 
Marinho proposta 
para construção de 10 
mil casas populares

GOIÁS

Programa Mães de 
Goiás entrega 527 
cartões no Norte goiano

Benefício coloca Estado 
como pioneiro na prestação 
de assistência a mães com 
filhos menores de seis anos. 
Investimento alcança R$ 219 
milhões para 100 mil famílias. 
Somente em setembro, 40 
municípios passam a integrar 
iniciativa com mais de 11 mil 
cartões entregues

Hegon Correa

Divulgação

RIO QUENTE
Cidade ganha Posto Avançado do Poder Judiciário



Quinta-feira, 30 de setembro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal2 Política/Geral

n Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Visitando

Presidente estadual 
do MDB, Daniel Vilela, 
participou de reunião no 
Sindicato dos Auditores 
Fiscais do Estado de Goiás 
(Sindifisco-GO). 

Articulado
Durante a visita, o pre-

sidente do sindicato, Pau-
lo Sérgio Carmo, parabe-
nizou Daniel pela aliança 
partidária articulada com 
o governo estadual.

Letramento 
Ontem, em segunda 

votação, a Câmara Muni-
cipal de Goiânia aprovou 
o projeto 107/2019, de 
Juarez Lopes (PDT), que 
institui o programa Li-
vraria Cidadã. 

30% 
Poderá ter concessão 

no IPTU dos imóveis as 
livrarias que ofertar des-
conto de 30% no valor 
de livros. 

Rede 
A medida vale a es-

tudantes regularmente 
matriculados em escolas 
públicas e particulares da 
rede de ensino de Goiânia.

Combustão
Presidente da Câma-

ra dos Deputados, Ar-
thur Lira (PP-AL), quer 
votar proposta que prevê 
valor fixo e único de im-
posto por litro do com-
bustível em qualquer 
estado brasileiro. 

Listagem
A lista inclui gasolina, 

diesel, biodiesel, etanol e 
gás natural e de cozinha, 
além de vários outros de-
rivados de petróleo.

Reserva
Deputado estadual 

Maycllyn Carreiro (PRTB) 
propõe reserva de 20% das 
vagas em locais públicos 
para advogados. 

Estacionados
A justificada do parla-

mentar é que “há dificul-
dades encontradas pelos 
profissionais para estacio-
nar os veículos”.

Sinfônica faz show no Teatro Goiânia
Orquestra Sinfônica de Goiânia faz apresentação 

no Teatro Goiânia, nesta quinta-feira, 30, às 20h, no Te-
atro Goiânia, sob a regência do maestro Eliseu Ferreira. 
A proposta do show, segundo a Secretaria de Cultura, 
contempla a política cultural adotada pela Prefeitura, 
ao incentivar e apoiar novos talentos de variados gê-
neros musicais. O acesso do público será limitado e 
condicionado aos protocolos sanitários vigentes e às 
orientações constantes no Decreto Municipal nº 3604, 
de 14 de julho de 2021. 

Dia dos Químicos 
entra no calendário oficial de Goiânia
Vereadores da Câmara de Goiânia aprovaram, em se-
gunda votação, na quarta-feira, 29, projeto 046/2020, de 
Anselmo Pereira (MDB), que institui o dia 18 de junho 
como Dia Municipal dos Químicos e cria a Comenda 
Mérito dos Químicos de Destaque do Ano. A data esco-
lhida se refere ao dia da publicação da Lei Federal 2.800, 
de 18 de junho de 1956, que criou o Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais de Química.

O passado é lição para refletir, não para 
repetir”. Mário de Andrade

Nova Lei Eleitoral passa a valer 
nas eleições de 2022

Em sessão solene semipresencial, na terça-feira 
,28, as Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado 
Federal promulgaram a reforma eleitoral estabelecida 
pela Emenda Constitucional 111. As regras já serão 
aplicadas a partir das eleições de 2022 e entram em 
vigor com um ano de antecedência.

A proposta traz inovações em três aspectos políticos 
eleitorais: promoção da diversidade nos cargos públi-
cos, estímulo à participação popular, e fidelidade parti-
dária. A principal mudança é a contagem em dobro de 
votos dados a mulheres e pessoas negras para a Câmara 
dos Deputados nas eleições de 2022 a 2030, para fins de 
distribuição, entre os partidos políticos, dos recursos do 
Fundo Eleitoral.

Ficou determinado ainda que não perderão o 
mandato deputados federais, estaduais ou distritais e 
vereadores que se desfiliarem, com o aval da legenda, 
do partido pelo qual foram eleitos.

Trata-se de outra exceção ao princípio da fidelida-
de partidária, que também prevê a manutenção do 
mandato nos casos de incorporação, fusão do partido 
ou criação de novo partido; mudança substancial ou o 
desvio reiterado do programa partidário; grave discri-
minação pessoal; e durante a janela partidária.

Além disso, a partir das eleições de 2026, a posse do 
presidente da República será em 5 de janeiro, e a posse 
dos governadores será no dia 6. Atualmente, ambas são 
no dia 1º de janeiro.

Jogadas rápidas 

n Plenário do Senado aprovou na terça-feira, 28, pro-
jeto de lei que estabelece que o CPF deve ser o “único” 
documento para identificação do cidadão.
n A votação simbólica foi simbólica e retorna à Câmara 
dos Deputados para nova apreciação. 
n Câmara Municipal aprova em primeira votação sus-
pensão de despejos durante pandemia.
n O projeto é de autoria do vereador Mauro Rubem (PT).   
n HGG conta com procedimento de redesignação 
sexual pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em unidade 
da rede própria estadual.  
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ITÁTILA MOURA - No jornal 
da Gazeta edição do al-
moço desta quarta-feira,   
29, o apresentador Thiago 
Mendes conversou com 
o Secretário Municipal 

de Planejamento Urbano 
e Habitação, Valfran Ri-
beiro. Thiago conversou 
também com a deputa-
da estadual Lêda Borges. 
Ainda recebemos a em-

presária e sócia da Astuto 
Menswear- moda mas-
culina, Daiane Gonzaga. 
Para assistir estas entre-
vistas acesse o portal no 
YouTube gazetaplay.

JORNAL DA GAZETA 
EDIÇÃO DO ALMOÇO



Quinta-feira, 30 de setembro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 3Geral

Publicidade Legal 
no Jornal Gazeta 
do Estado

(62) 3249-8883

GOIÁS

DA REDAÇÃO COM SECOM/GO 
- A coordenadora do Ga-
binete de Políticas Sociais 
(GPS) e presidente de hon-
ra da Organização das Vo-
luntárias de Goiás (OVG), 
primeira-dama Gracinha 
Caiado, realizou a entre-
ga de mais 527 cartões às 
beneficiárias do Programa 
Mães de Goiás, nesta quar-
ta-feira (29). Dessa vez, o 
município contemplado 
foi Santa Terezinha de Goi-
ás, no Norte goiano.

A iniciativa integra a 
meta de contemplar 40 mu-
nicípios em setembro, com 
um total de 11.760 cartões 
distribuídos. Somente nes-
ta etapa, o investimento do 
Governo de Goiás é de R$ 3 
milhões. O benefício con-
cedido é de R$ 250 mensais 
para custear itens básicos 
de alimentação e medica-
mentos para crianças até 
seis anos de idade.

Ao falar da necessidade 
de garantir direitos às crian-
ças ainda na primeira infân-
cia, a primeira-dama selou 
o compromisso que o Go-
verno de Goiás tem em pro-
mover justiça social. “São 
crianças que, mais do que 
nunca, precisam da prote-
ção da família e, a partir de 
hoje, vocês [beneficiárias] 
têm, em todos nós, os seus 
aliados”, ressaltou.

Gracinha Caiado acre-
dita que a conduta de mães 
com os filhos é similar à 
do Estado com elas. “Co-
locamos nossos filhos em 
primeiro lugar, por isso 
temos, no nosso coração, 
que cuidar de mães é cui-
dar do futuro de todo o 
nosso Estado” reforçou.

Lenice Ribeiro dos Reis, 
de 24 anos, tem dois filhos 
menores de seis anos. De-
sempregada, relatou a di-
ficuldade vivenciada, em 
especial, com a chegada 
da pandemia. “Estava pre-
cisando muito. Fiquei de-
sempregada, sem creche. 
Hoje não temos salário 
fixo”, contou. A moradora 
já tem planos para o sal-
do que está disponível no 
cartão. “Vou para o merca-
do fazer compras para os 
meus filhos”, celebrou.

MÃES DE GOIÁS
Lançado pelo gover-

nador Ronaldo Caiado 
em agosto deste ano, o 
Programa Mães de Goiás 
é uma ação pioneira de 

distribuição de renda. “O 
que estamos fazendo é ga-
rantir direitos. Porque ele 
[Caiado] governa para as 
pessoas, para cuidar de vi-
das e criar oportunidades 
com as ações de governo”, 
ressaltou ao mencionar a 
liderança do governador 
nas ações sociais.

O investimento total é 
de R$ 219 milhões, viabiliza-
dos pelo Fundo de Proteção 
Social do Estado de Goiás 
(Protege Goiás). O objetivo 
é garantir qualidade de vida, 
promover segurança ali-
mentar, fomentar comércio 
local e assegurar a perma-
nência de crianças na escola

A prefeita de Santa Te-
rezinha de Goiás, Karla Mo-
reira, destacou o diferencial 
do Mães de Goiás para a 
complementação de renda. 
“Esse cartão vai beneficiar 
as mães que, às vezes, ainda 
não têm condições de dei-
xar os filhos em casa para ir 
trabalhar”, afirmou. Para a 
prefeita, outro fator de des-
taque é o impacto na econo-
mia do município. “Temos 
aqui mais de 30 comércios 
cadastrados para que vocês 
possam escolher o local de 
comprar alimento para tra-
zer mais dignidade para sua 
família”, declarou.

100 MIL MÃES
De acordo com o pla-

nejamento da Secretaria 
de Desenvolvimento Social 
(Seds), o Mães de Goiás con-
templará as famílias pro-
gressivamente. A cada mês, 
10 mil famílias são incluí-
das, até chegar ao número 
total de beneficiárias, que é 
de 100 mil mães. O período 
de permanência no Mães 
de Goiás será de 12 meses, 
prorrogável até 36 meses, 
desde que cumpridos os 
compromissos assumidos 
no ato de adesão.

“A gente vai chegar a 
cada dia a mais mães. Não 
vamos deixar ninguém para 
trás. Essa é a determinação 
do governador Ronaldo 
Caiado”, frisou a primeira-
-dama Gracinha Caiado. Ela 
destacou ainda o trabalho 
conjunto entre a Agência de 
Fomento de Goiás (Goiás-
Fomento) e prefeituras para 
garantir que o valor destina-
do às mães seja utilizado na 
rede de comércio local. “Os 
estabelecimentos creden-
ciados são aqui da cidade. A 
mãe é beneficiada, o comér-
cio é beneficiado”, apontou.

Para ter direito ao bene-
fício, as mães devem estar 
cadastradas no Cadastro 
Único do Governo Federal 
(CadÚnico) e manter a car-
teira de vacinação dos filhos 
atualizada, de forma a aten-
der os critérios do Ministério 
da Saúde. No caso de ges-
tantes, é necessário realizar 
todo o acompanhamento 
médico relativo ao pré-natal 
e também aos primeiros seis 
meses de vida da criança.

PROGRAMAS SOCIAIS
Com mais de R$ 1 bilhão 

aplicados em programas so-
ciais, o Governo de Goiás 
tem atuado para atender às 
necessidades mais urgentes 
da parcela mais vulnerável 
da população nos 246 mu-
nicípios do Estado. Além do 
Mães de Goiás, somadas as 
demais ações consolidadas, 
já foram investidos mais de 
R$ 364 milhões.

O trabalho estratégico 
garantiu 1 milhão de cestas 
básicas, segurança alimentar 
para 530 mil estudantes, 100 
mil famílias contempladas 
pelo programa Mães de Goi-
ás, distribuição de 130 mil co-
bertores, 10 mil bolsas con-
cedidas pelo Universitário do 
Bem (ProBem) e 5 mil vagas 
para o Aprendiz do Futuro.

Programa Mães de 
Goiás entrega 527 
cartões no Norte goiano

Divulgação

Benefício coloca 
Estado como pioneiro 
na prestação de 
assistência a mães 
com filhos menores 
de seis anos

RIO QUENTE

Cidade ganha Posto Avançado 
do Poder Judiciário

A cidade de Rio Quen-
te irá contar com um 
Posto Avançado do Poder 
Judiciário. A novidade foi 
anunciada pela prefeita 
Ana Paula Almeida pe-
las redes sociais. Agora, 
segundo ela, quem ne-
cessitar dos serviços do 
Tribunal de Justiça de 
Goiás (TJ-GO) não preci-
sará se deslocar até Cal-
das Novas. “Trata-se de 
um avanço muito grande 
para nossa cidade que vai 
facilitar a vida de nossos 
moradores”, disse.

Os novos serviços es-
tarão à disposição em um 
único local, que ainda 
será definido pela Admi-
nistração Pública em até 
30 dias. De forma rápida 
e facilitada, a população 
poderá consultar proces-
sos e participar de audi-
ências virtuais.

A prefeita contou que 
o termo de adesão que 
cria a nova unidade foi 
assinado por ela e pela 
titular da Vara Criminal 
da comarca de Caldas 
Novas, juíza Vaneska da 

Silva Baruki.
“No documento ficou 

estabelecido que vamos 
disponibilizar uma equi-
pe multidisciplinar com 
psicólogo, pedagogo e 
assistente social”, expli-
cou Ana Paula.

A assinatura do con-
vênio foi acompanhada 
pelo presidente da Câ-
mara de Rio Quente, 
Wellington Ditim, pelo 
secretário de Adminis-
tração, José Divino e pelo 
gerente do Grupo Rio 
Quente, Munir Calaça.

Hegon Correa

Coordenadora do Gabinete de Políticas Sociais e 
presidente de honra da Organização das Voluntárias de 
Goiás, primeira-dama Gracinha Caiado, durante entrega 
de cartões do programa Mães de Goiás, em Santa 
Terezinha de Goiás, que contempla 40 municípios em 
setembro: “Colocamos nossos filhos em primeiro lugar, 
por isso temos, no nosso coração, que cuidar de mães é 
cuidar do futuro de todo o nosso Estado”
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n Maria Reis
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Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. No sábado (02), será realizado o Digital Mix, maior 

imersão de marketing digital do Centro-Oeste, promo-
vido pelos empresários Eduardo Pacheco, Gabriel Fraga 
e Matheus Peixoto. Será uma tarde presencial de conte-
údo e network, para principiantes, e para profissionais 
da área, no Centro de Convenções do Oft Alfre Hotel 
(antigo Mercure), com início às 14h até 22h. As vagas 
são limitadas, com direito a coffee-break e certificado de 
horas. Informações em: @digitalmixbrasil.  

2. Os participantes poderão trocar experiências com 
alguns dos 14 grandes expoentes nacionais do “Marke-
ting Digital”, como: Marcos Paulo (da PLX Digital), Denis 
Cruz (curador do Tedex Brasil), Micha Menezes (BH), 
Davi Braga (SP), André Diamand (RJ), Edipo Tolentino 
(SC), Júnior Neves (SP), Keila Neves (SP), além dos 
conterrâneos, Tathiane Deândhela, André Izidro, Ciro 
Rocha, Matheus Mota, Nayra Karinne e Vinicius Areb. 
Inscrições pelo site: https://digitalmixbrasil.com.br/ –

Arrecadação
Para celebrar o Dia C (Dia de Cooperar), a Fundação 

Sicredi realizou uma campanha nacional de arrecada-
ção de recursos para a compra de alimentos, e também 
coletar doações de alimentos não perecíveis nas suas 
agências. Como resultado, alinhada à Agenda Global e 
aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS), 
foram arrecadadas quase 750 toneladas de alimentos, 
quantidade que beneficiou diretamente mais de 160 mil 
pessoas em situação de insegurança alimentar.

Vitrine
n VOCÊ SABIA? 
Comer aveia 
diariamente evita 
que a pele fique 
sem brilho e seca.
n CIRURGIAS 
TRANS - O HGG 
passou a integrar o 
grupo de hospitais 
que atualmente 
realizam cirurgias 
de redesignação 
sexual pelo SUS. 
A unidade é uma 
das seis unidades 
do País e o único 
estadual do Centro-
Oeste a realizar 
este procedimento. 
O HGG vai realizar 
o procedimento de 
15 mulheres trans 
nos próximos dias.  
n SHOW E 
MOSTRA - Logo 
mais, o trio Russo 
Negro promete 
agitar a noite no 
Lowbrow Lab Arte 
& Boteco, com o 
melhor do pop e 
pop rock nacional 
e internacional, dos 
anos 1960 aos anos 
2000, a partir das 
22 horas. Na galeria 
de arte da casa, 
segue a exposição 
Chippados com 
obras do artista 
plástico, Ivaan 
Hansen, em cartaz 
até o sábado (02), 
das 19h à 0h, com 
visitação gratuita.

n PORTA 
ABERTA - Hoje, 
a dermatologista, 
Lana Bezerra, 
reconhecida pela 
naturalidade nos 
procedimentos 
estéticos, inaugura 
a Vitalux, no Setor 
Marista. A clínica 
traz uma verdadeira 
experiência de 
Spa às pacientes, 
com conforto 
e relaxamento 
para quem busca 
tratamentos 
estéticos

PALESTRANTE 
O cenógrafo e 
designer goiano, 
Pedro Paulo Editor 
figurou entre os 
palestrantes da 
Conference on 
Televison Set 
Design, evento 
Internacional 
promovido pela 
Universidade de 
Lisboa em parceria 
com o Laboratório 
de Luz e Cena 
da Universidade 
Federal de Goiás. 
Atualmente Pedro 
mora em São 
Paulo, onde atende 
vários projetos. (@
pedropauloeditor)

Márcio Garcês

PLATÉIA LOTADA 
Empresária e designer de jóias, Magda Santos 
recebeu clientes, amigos e imprensa no residencial 
Vila Verde, para uma tarde de apresentação de sua 
nova coleção, denominada “Aquarius, a Era do 
Ser”, que está de encher os olhos.  No registro, o 
colunista e editor da Revista Class, Delson Carlos, 
a designer Magda Santos e o fotógrafo e diretor da 
revista Class, Warley Oliveira

Divulgação

Divulgação

TOCANTINS

Governador Carlesse projeta 
apresentar ao ministro Rogério 
Marinho proposta para construção 
de 10 mil casas populares
Reunião no Ministério do Desenvolvimento Regional deve ocorrer nas 
próximas semanas

LAIANE VILANOVA/GOVERNO DO 
TOCANTINS - O governador 
do Estado do Tocantins, 
Mauro Carlesse, infor-
mou nesta quarta-feira, 
29, que deve apresentar, 
nas próximas semanas, ao 
ministro do Desenvolvi-
mento Regional, Rogério 
Marinho, o projeto para a 
construção de 10 mil casas 
populares no Tocantins. A 
informação foi dada du-
rante o evento de entrega 
das casas do Residencial 
Jardim Vitória II, ocor-
rido nesta quarta-feira, 
na região sul de Palmas. 
Oportunidade em que 
convidou os parlamenta-
res presentes, para juntos, 
apresentarem o projeto.

O governador Mauro 
Carlesse participou da ce-
rimônia de entrega junto 
com o ministro Rogério 
Marinho e a prefeita de 
Palmas, Cinthia Ribeiro. 
“Nós já temos o recurso, 
temos as áreas que serão 
destinadas e, principal-
mente, nós temos essa 
vontade de atender a po-
pulação que precisa de 
moradia. Então, o próxi-
mo passo será ir a Brasí-
lia [DF] para alinhar tudo 
com o ministro e, em bre-
ve, poder anunciar mais 
10 mil moradias para o Es-
tado do Tocantins”, ressal-
tou o governador, durante 
seu pronunciamento. 

O ministro do Desen-
volvimento Regional, Ro-
gério Marinho, ressaltou 
que o governo federal tem 
planos para levar unida-
des habitacionais para 
todo o país. “Nosso Minis-
tério tem, hoje, mais de 25 
mil obras, em cerca de 5 
mil municípios brasileiros, 

porque o nosso Ministério 
tem uma missão, que é di-
minuir as desigualdades 
regionais. Nós colocamos 
a nossa atuação a serviço 
dos brasileiros que mais 
precisam”, finalizou. 

Ainda segundo o mi-
nistro Rogério Marinho, de 
2018 até o presente ano, já 
foram entregues 1 milhão 
de moradias em todo o país. 

A prefeita de Palmas, 
Cinthia Ribeiro, comemo-
rou a entrega das casas e 
destacou que o trabalho 
do poder público é re-
tornar para a população, 
em benefícios, o dinheiro 
pago em impostos. “Essas 
casas são frutos dos im-
postos que cada cidadão 
paga e ele deve voltar para 
a população da melhor 
maneira possível, que é 
fazendo justiça social. E 
a casa própria continua 
sendo o maior sonho do 
brasileiro e foi esse sonho 
que realizamos hoje para 
500 famílias”, finalizou. 

JARDIM VITÓRIA II
O empreendimento 

Jardim Vitória II faz parte 
do programa Casa Verde e 
Amarela e recebeu inves-
timento no valor de R$ 40 
milhões, por meio de uma 

parceria entre o município 
e o Governo Federal. Cada 
lote possui 180 m², com 
uma casa de 44,58 m² de 
área construída dividida 
em dois quartos, sala inte-
grada à cozinha, banheiro 
e área de serviço.

Emocionada, a dona 
de casa Vera Lúcia Veras, 
de 24 anos, destacou que 
se possível mudará para 
a nova casa ainda nesta 
quarta-feira, 29, com os 
quatro filhos. “Só de saber 
que eu não terei mais que 
pagar aluguel é uma feli-
cidade muito grande. Eu 
havia ficado como suplen-
te em um outro projeto 
habitacional e as pessoas 
falavam, para mim, que 
eu não ia ser chamada. 
Graças a Deus, eu fui con-
templada e isso, para mim, 
é uma vitória. Se tudo der 
certo, eu me mudo hoje 
mesmo para cá, tenho até 
uma amiga que disse que 
vai pagar minha mudan-
ça”, comemorou.

PRESENÇAS
Participaram do evento 

também o senador Eduar-
do Gomes, os deputados 
federais Carlos Gaguim e 
Dorinha Seabra; e demais 
autoridades locais.

 Washington Luís/Governo do Tocantins

Governador Carlesse irá a Brasília na intenção de apresentar projeto para construção de 
10 mil unidades habitacionais no Tocantins
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Edital tem potencial de gerar 100 mil empregos

INCENTIVO CIDADE DE GOIÁS

DA REDAÇÃO - Retomar as 
atividades econômicas da 
cultura do Distrito Federal 
é a proposta do FAC (Fundo 
de Apoio à Cultura) Brasí-
lia Multicultural II, lançado 
nesta quarta (29) pela Secre-
taria de Cultura e Economia 
Criativa do Distrito Federal 
(Secec). Com investimento 
total de R$ 58 milhões, o Edi-
tal nº 26/2021, do FAC, vai 
contemplar projetos de cine-
ma e grandes eventos, com 
geração de cerca de 100 mil 
empregos diretos e indiretos.

O secretário de Cultura e 
Economia Criativa, Bartolo-
meu Rodrigues, comemora: 
“Como nunca antes, todas 
as linguagens culturais fo-
ram alcançadas, com os 
recursos sendo descentrali-
zados para ampliar o leque 
de oportunidades. Como 
nunca antes, a periferia foi 
tão contemplada”.

O Multicultural II é fruto 
da suplementação de R$ 91,6 
milhões do FAC, sendo R$ 58 
milhões para esse certame 
que contempla 61 projetos 
e R$ 16,8 milhões adiciona-
dos aos R$ 53,7 milhões do 
Multicultural I, que passa a 
validar 930 projetos. Além 
disso, foram destinados R$ 
4,5 milhões (5%) para ges-
tão do FAC e R$ 13 milhões 
de empenhos cancelados 
de 2020.  Ao todo, o FAC, em 
2021, ficou em torno R$ 161 
milhões. Assim, o GDF teve 
o maior orçamento público 
destinado para cultura no 
Brasil neste ano.

Cada proponente pode 

apresentar até dois proje-
tos, mas somente um será 
selecionado. Vinte e duas 
linguagens artísticas serão 
contempladas em ao menos 
61 projetos distribuídos em 
duas áreas: audiovisual e pla-
taformas culturais. Os inte-
ressados devem estar com 
o Ceac (Cadastro de Entes e 
Agentes Culturais) válido até 
6 de outubro.

CONSULTA PÚBLICA
A Secec abriu consulta 

pública para a qual recebeu 
contribuições de todos os 
segmentos da comunidade 
cultural. Após análise, algu-
mas ações foram acatadas 
como critérios de regionali-
zação, eventos de porte me-
nor – o que quase dobrou a 
quantidade de vagas.

“Quero agradecer as con-
tribuições e dizer que conse-
guimos reunir aquilo que é o 
desejo de todos: a retomada 
das atividades, a oportuni-
dade de voltar a trabalhar, 
de fazer girar a cultura, com 
emprego e renda”, destaca o 
titular da Secec.

CINEMA
Para o audiovisual, o FAC 

Brasília Multicultural II reser-
vou oito linhas de apoio, com 
aporte de R$ 37,2 milhões, 
que serão distribuídos em, 
no mínimo, 34 projetos.

Serão contemplados 
ao menos 16 projetos, com 
recursos entre R$ 1 milhão 
e 1,5 milhão, na linha Pro-
dução de longa-metragem 
– que abrange ficção, do-

cumentário, produções de 
baixo orçamento e a catego-
ria Meu Primeiro Longa, um 
incentivo a filmes de direto-
res estreantes, com reserva 
de vagas para equidade de 
gênero e racial.

A área prevê ainda pro-
jetos de obra seriada, mos-
tras e festivais e projetos li-
vres. Em todas as linhas, há 
reserva de ao menos uma 
vaga para projeto inscrito 
por proponente residente 
em local distinto da região 
central do DF (Plano Piloto, 
Sudoeste/Octogonal, Lago 
Sul e Lago Norte).

A área engloba sete linhas 
de apoio, entre plataformas 
em rede e grandes eventos, 
com aporte total de R$ 20,8 
milhões, distribuídos por, no 
mínimo, 27 projetos.

Serão destinadas seis 
linhas a feiras, eventos, 
mostras e festivais (temá-
ticos, consolidados, tradi-
cionais, médio porte, no-
vas iniciativas de médio 
porte e Meu Primeiro FAC), 
com recurso aportado en-
tre R$ 400 mil e R$ 1,5 mi-
lhão para cada projeto.

Além disso, será oferecida 
uma vaga para projeto de até 
R$ 1 milhão na linha Plata-
formas em Rede, que deve 
apresentar uma sequência de 
eventos, mostras ou festivais 
de pequeno ou médio porte a 
serem realizados por agentes 
culturais que possuam Ceac 
de pessoa física ou jurídica.

COM INFORMAÇÕES DA 
SECRETARIA DE CULTURA E 

ECONOMIA CRIATIVA

FAC Multicultural II investe 
R$ 58 milhões em projetos do DF

Concluída reforma parcial do 
Palácio Conde dos Arcos

Globo vai reformular grade da tarde e 
famosos lamentam o �m de ‘Malhação’

A TV Globo decidiu can-
celar a próxima temporada 
inédita de ‘’Malhação’’ e re-
formular sua grade das tar-
des, conforme divulgou a 
coluna de Patrícia Kogut, de 
O GLOBO. A nova progra-
mação deverá estrear assim 
que a reprise de “Malhação: 
sonhos”, de 2014, chegar ao 
fim. Nas redes sociais, fa-
mosos, sendo muitos deles 
revelados pela novela volta-
da ao público jovem, se ma-
nifestaram sobre a decisão.

“O fim de uma era”, 
disse o ator Wagner Santis-
teban, que viveu o perso-
nagem nerd Download em 
2005 na produção.

Roger Gobeth, que foi 
do elenco de “Malhação” 
em duas temporadas (1999 
e 2019), e o ator Marcos Oli, 
que participou da edição 
“Viva a diferença” e da série 
“As Five” criada a partir dessa 
temporada, também escre-
veram nas redes sociais: “tris-
te”. O ator mirim Ygor Marçal 
e Tonico Pereira avaliaram 

ser “uma pena” a decisão. 
“Lamentável”, completou a 
atriz Fabiula Nascimento.

Ainda conforme di-
vulgado pela coluna de O 
GLOBO, a equipe começou 
a ser avisada sobre a mu-
dança na última segunda-
-feira, dia 27. A produção 
cancelada era de criação 
dos gêmeos Eduardo e 

Marcos Carvalho, conhe-
cidos como Irmãos Car-
valho, e poderá ser apro-
veitada mais adiante. Os 
tetes de elenco já estavam 
até sendo realizados pelo 
diretor Paulo Silvestrini e 
a história se passaria em 
uma escola considerada a 
pior do país, em um bairro 
da Zona Norte do Rio.

Desde o início da 
pandemia de Covid-19, 
o acesso a lugares com 
maior capacidade de 
circulação de pessoas 
tornou-se restrito no 
Brasil inteiro. Esse tam-
bém foi o caso do Palá-
cio Conde dos Arcos, um 
museu histórico muito 
visitado na cidade de 
Goiás, onde residiu Dom 
Marcos de Noronha, o 
primeiro governador 
do Estado. Durante o 
período de fechamen-
to à visitação pública, o 
Governo de Goiás, por 
meio da Agência Goia-
na de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra), 
investiu R$ 130 mil na 
reforma de alguns am-
bientes da construção 
do século XVIII.

No local, foram exe-
cutados os serviços de 
pintura das paredes, 
reformas de esquadrias 
de janelas e portas, e a 
substituição do assoa-
lho de madeira de três 
quartos do imóvel e do 
gabinete do governador. 
O novo piso foi subme-
tido a tratamento com 
cupinicida para garantir 
longevidade à estrutura 
e a preservação de suas 
características barrocas. 
O Palácio Conde dos 
Arcos integra o Centro 
Histórico da cidade de 
Goiás, que foi reconhe-

cido como Patrimônio 
Cultural Mundial, em 
2001, pela Organização 
das Nações Unidas para 
a Educação, a Ciência e 
a Cultura (Unesco).

O presidente da Goin-
fra, Pedro Sales, destaca 
a delicadeza e a minu-
ciosidade do trabalho 
que associa técnicas da 
engenharia praticada no 
início daquela constru-
ção com uma arquitetura 
preservadora e reveren-
te aos valores histórico e 
cultural do patrimônio. 
“Até serviços habitual-
mente muito simples, 
como a troca de uma fe-
chadura, são realizados 
com a preocupação de 
manter o padrão visual 
igual ou o mais próximo 
possível do produto ori-
ginal”, ressalta.

A obra levou 60 dias 
para ficar pronta. Agora, 
depende da agenda da 
Secretaria de Estado de 
Cultura (Secult) e do pa-
norama da pandemia no 
Estado de Goiás para ser 
entregue à população vi-
laboense e reabrir as por-
tas à visitação pública.

Para o secretário es-
tadual de Cultura, César 
Moura, os trabalhos re-
presentam o compro-
misso do governador 
Ronaldo Caiado com a 
preservação dos monu-
mentos do Estado. “O 

governador já autorizou 
o restauro de igrejas que 
carregam importante pe-
ríodo da história de Goi-
ás, assim como prédios 
tombados pelo Iphan 
[Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Na-
cional] em respeito ao pa-
trimônio histórico e cul-
tural de Goiás”, destaca.

O MUSEU
O Palácio Conde dos 

Arcos possui mais de 30 
cômodos, rico acervo de 
mobiliário e de peças an-
tigas, e três pátios com 
jardins, sendo o maior 
deles, em estilo portu-
guês. Por ser um interes-
sante e profundo mer-
gulho na história goiana, 
desde os bandeirantes 
até os nossos dias, fun-
ciona, hoje, como centro 
de atividades culturais.

A transferência da 
sede do Poder Executivo 
Estadual é um dos even-
tos tradicionalmente re-
alizados no palácio, du-
rante as festividades do 
aniversário do municí-
pio, que completou 294 
anos em julho de 2021. 
O ato simbólico ocorre 
desde 1961 e tem dura-
ção de três dias, tempo 
em que são realizados 
eventos e outras ações 
regionais na cidade.

COM INFORMAÇÕES 
DA GOINFRA

Arquivos Goinfra e Secult

Foram investidos R$ 130 mil na reforma parcial do Palácio Conde dos Arcos, 
patrimônio histórico tombado pela Unesco em 2001, em atendimento a solicitação da 
Secretaria de Estado da Cultura (Secult)
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GOIÂNIA ENCONTRO

MÁRCIA ABREU - O prefeito 
de Goiânia, Rogério Cruz, 
cumpre mais uma propos-
ta de governo ao entregar, 
com nove meses de ges-
tão, um novo trecho da 
Avenida Leste-Oeste, com 
1,4 km de extensão, e o 
Viaduto da Moda Regina 
Pimenta Peixoto Moura. 
O trecho fica entre as Ruas 
200, no Setor Nova Vila, e 
74, no Norte Ferroviário. 
A obra custou quase R$ 13 
milhões e inclui serviços 
de pavimentação, viaduto, 
drenagem, terraplanagem, 
meio-fio e sinalizações ho-
rizontal e vertical.

A nova extensão da 
Avenida Leste-Oeste e o 
novo viaduto são obras de 
grande impacto para a po-
pulação e uma das princi-
pais entregas da gestão do 
prefeito Rogério Cruz em 
apenas nove meses de ad-
ministração. Esses serviços 
não vão beneficiar apenas 
comerciantes da Região da 
44, mas também motoris-
tas que trafegam pela Mar-
ginal Botafogo. O Viaduto 
da Moda fica sobre esta 
via de trânsito rápido, uma 
das mais importantes da 
cidade, ligando as Regiões 
Norte e Sul, com grande 
fluxo de veículos.

“Hoje é um dia mui-
to feliz, entregamos uma 
obra histórica, com grande 
impacto na vida dos goia-
nienses. E assim seguire-
mos, fazendo de Goiânia 
uma cidade inteligente, 

com qualidade de vida 
para todos”, afirmou o pre-
feito Rogério Cruz, acres-
centando que novas ações 
virão. “Continuaremos a 
trabalhar com todos os co-
merciantes e lojistas para 
fazer de Goiânia o maior 
polo de moda do Brasil. 
Esse é nosso desejo”, acres-
centou Cruz.

O secretário de Infraes-
trutura Urbana de Goiânia, 
Fausto Sarmento, destacou 
a fluidez do trânsito na Re-
gião. “Estamos gratos por 
entregar essa obra, que é 
mais uma garantia da boa 
temporada de Natal, que 
começa agora para os co-
merciantes dessa Região. E 
felizes por poder presente-
ar a cidade com esse trecho, 
ligando duas partes do Mu-
nicípio que antes eram se-
paradas pela Marginal Bo-
tafogo. Garantimos, assim, 
um trânsito melhor, com 
mais fluidez”, comentou.

Com essa inaugura-
ção, o motorista que sai 
do viaduto, já na altura da 

Avenida Contorno, pode 
seguir em linha direta, 
atravessando a Rua 44 e 
passando pelas Praças do 
Trabalhador e da Estação, 
onde cruza com o Corre-
dor de Ônibus BRT Nor-
te-Sul, na Avenida Goiás 
Norte, até chegar à Rua 74, 
atrás da Câmara Municipal 
de Goiânia, onde também 
foi feito uma intervenção 
para ligação da Avenida 
Leste-Oeste.

A partir de agora, com 
a entrega deste novo tre-
cho, as obras da Seinfra 
ficam concentradas no 
trevo da Avenida Laurício 
Pedro Rasmussen com a 
Leste-Oeste e no viadu-
to sob a BR-153, que já 
foi liberado pela Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT), e será 
uma alternativa segura 
para desafogar o trânsito 
da Avenida Anhanguera.

Quando estiver total-
mente entregue, a Aveni-
da Leste-Oeste permitirá 
uma ligação contínua en-

tre os municípios de Trin-
dade, Goiânia e Senador 
Canedo, em uma extensão 
total de 46,1 quilômetros, 
sendo 10,2 km relativos à 
rodovia GO-403, a qual já 
se encontra duplicada; 6 
km em Trindade e 29,9 km 
em Goiânia.

A Avenida Leste-Oeste 
é dividida em dois tramos: 
o primeiro se refere ao Tra-
mo Oeste, que se localiza 
entre a Praça do Trabalha-
dor, na área central de Goi-
ânia, e o perímetro urbano 
de Trindade; e o seguinte, 
referente ao Tramo Leste, 
entre a Praça do Trabalha-
dor e o perímetro urbano 
de Senador Canedo.

Atualmente, os trechos 
entre a Praça do Trabalha-
dor / Conjunto Vera Cruz, 
no tramo Oeste, estão 
prontos. Já o Tramo Leste, 
que tem 8,1 km de exten-
são, está concluído da Rua 
402 até a Avenida Man-
chester, no Jardim Novo 
Mundo, com exceção da 
travessia sob a BR-153.

Rogério Cruz entrega obra de 
grande impacto para população

2ª edição do projeto Secretaria 
da Mulher + Saúde nos 
Bairros será realizada na 
região Oeste de Goiânia

Nova extensão da 
Avenida Leste-Oeste 
e novo viaduto são 
reivindicações antigas 
de comerciantes da 
Região da 44

Divulgação

A Prefeitura de Goi-
ânia realiza no mês de 
novembro a 2ª edição do 
projeto Secretaria da Mu-
lher + Saúde nos Bairros. 
Desta vez, o encontro 
acontecerá no Jardins do 
Cerrado, na região Oeste 
da capital. No dia, serão 
disponibilizados serviços 
de saúde, atendimentos 
psicológicos, jurídicos e 
sociais, além de inscri-
ções para vagas de em-
prego e para cursos de 
capacitação. A grande 
novidade desta edição é 
a vacinação contra a Co-
vid-19 – ação que faz par-
te do plano de governo 
do prefeito Rogério Cruz.

A ação, idealizada 
pela Secretaria Munici-
pal de Políticas para as 
Mulheres, ocorrerá no 
dia 6 de novembro na 
Escola Municipal Dom 
Tomás, localizada na 
Rua da Liberdade, 171-
229, Residencial Jardins 
do Cerrado 1. O projeto 
tem como objetivo levar 
os mais diversos servi-

ços para as mulheres em 
situação de vulnerabi-
lidade que residem em 
localidades afastadas do 
centro de Goiânia. A ex-
pectativa é que mais de 2 
mil mulheres sejam aten-
didas no dia.

Para a secretária da 
Mulher, Tatiana Lemos, 
o projeto é um marco da 
gestão atual e a primeira 
a levar serviços in loco 
direcionados para mu-
lheres.

O evento contará 
também com o cadastra-
mento para o Núcleo Lo-
cal de Mulheres. A ação 
já foi realizada na região 
Noroeste de Goiânia e faz 
parte do planejamento 
anual da pasta, que pre-
tende cadastrar lideran-
ças femininas nas regiões 
e integrá-las na Rede de 
Proteção às Mulheres.

Em breve a prefeitura 
estará informando todos 
os serviços que serão 
prestados para mulheres 
na região.

ROBERTA AMORELLI

editais@
gazetadoestado.
com.br

Publicidade Legal 
no Jornal Gazeta
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CÓDIGO FLORESTAL

Agricultor ganha tempo e economiza dinheiro com 
alternativa certa de regularização de reserva legal

DA REDAÇÃO - O Código Flo-
restal determina que toda 
propriedade deve deixar 
uma porcentagem de sua 
área com mata nativa origi-
nal, a chamada Reserva Le-
gal. Quem não cumpre ou 
o fez, apenas parcialmente 
até agora, corre o risco de 
ser autuado e processado 
pelos órgãos de fiscaliza-
ção governamentais. Con-
tudo, quem for cumpridor 
da legislação ambiental 
anterior pode ter menos a 
restituir ou até mesmo já 
estar em situação legal sem 
saber disso.

Maria Fernanda Dozza 
Messagi, advogada especia-
lista em Direito Ambiental 
e sócia do escritório Pineda 
& Krahn, afirma que muitas 
opções surgiram para re-
gularização com o Código 
Florestal de 2012, come-
çando pela possibilidade de 
restituir a reserva legal em 
uma propriedade diferente. 
Além disso, se o proprietá-
rio cumpria a legislação de 
outra época e esta dizia que 
não era necessário reser-
va ou pedia um valor infe-
rior de área preservada, ele 
pode usar isso a seu favor.

“A legislação atual, de 
2012, exige a Reserva Le-
gal. É uma obrigação, todo 
mundo tem que ter. Mas se 
o proprietário não tinha e 
respeitou a legislação an-
terior, ele tem alternativa”, 
afirma a advogada. Se a ati-
vidade agrícola, por exem-
plo, já existia no local quan-
do a Lei permitia nesse 
formato, a necessidade de 
implantar reserva legal por 
esse produtor e em relação 
a essa propriedade pode até 
ser zerada. São estudos que 
devem ser feitos caso a caso 
e é preciso ter documenta-
ção que comprove as datas 
alegadas pelo proprietário.

A MELHOR OPÇÃO PARA 
CADA PROPRIEDADE

O Código Florestal foi 
promulgado em 1965, mas 
desde então passou por vá-
rias alterações. A categori-
zação da reserva legal como 
é hoje data de 2001, quando 
porcentagens de mata nati-
va que cada proprietário 
rural deveria manter passa-
ram a ser atreladas ao tipo 
de bioma predominante 
na região (Mata Atlântica, 
20% de área verde original; 
Cerrado da Amazônia, 35%; 
e Amazônia Legal, 80%). 
Em 2008, o código florestal 
ganhou um novo marco le-
gal com a promulgação do 

decreto de infrações ad-
ministrativas ambientais, 
que estabeleceu penaliza-
ções para quem não cum-
pria as regras.

A grande novidade de 
2012 foram as regras de 
transição, criadas para re-
parar as lacunas das legisla-
ções anteriores quanto aos 
prazos e meios de adequa-
ção dados aos proprietários 
até então. “O objetivo não 
foi flexibilizar, mas corrigir 
legislações anteriores que 
mudaram do dia para noi-
te”, diz a advogada.

Na prática, tomando 
um exemplo de região de 
Mata Atlântica, onde é pe-
dido 20% de Reserva Legal, 
significa que se o produtor 
dispunha de 10% de área 
preservada em sua proprie-
dade na década de 40 e essa 
quantidade permanece até 
hoje por lá, ele não precisa 
ter os 20% da lei vigente. “Se 
puder comprovar, o produ-
tor desse caso pode ficar só 
com esses 10% originais”, 
diz Maria Fernanda. Assim 
não terá de gastar mais 
nada com reflorestamento 
por já estar dentro da lei de 
forma retroativa.

Agora, se a pessoa não 
pode comprovar que tinha 
esses 10% tanto tempo 
atrás e os manteve até hoje, 
mas tem como provar que 
a reserva está lá desde 22 de 
julho de 2008, pode recorrer 
a um outro benefício. “O 
produtor nesse caso terá 
de chegar mesmo aos 20%. 
Contudo, por ser anterior 
a 2008 e por já ter esses 
10% de mata preservada, 
poderá compensar apenas 
os 10% que faltam e ainda 
com possibilidade de com-
prar uma outra área para 

esse fim se preferir”, afir-
ma a especialista. As áre-
as devem ser equivalente 
em extensão à reserva a ser 
compensada; esta locali-
zadas no mesmo bioma e, 
se colocada fora do Estado, 
estar em área identificada 
como prioritária pela União 
ou pelos Estado.

Além de gastar menos 
com plantio de mata nativa, 
que exige estudos especiali-
zados e compra de mudas, 
há para o agricultor a van-
tagem de não reduzir a pro-
dução ou dividi-la em mais 
de uma área. A manutenção 
do cultivo original, desse 
modo, pode representar um 
ganho significativo de tem-
po e recursos para o agricul-
tor, que ainda assim estará 
protegendo o bioma.

“O produtor dessa for-
ma não precisa recuperar 
tudo ou passar por um pe-
ríodo de transição para se 
adequar a essa responsabi-
lidade ambiental”, diz Ma-
ria Fernanda.

QUASE UM SÉCULO DE 
LEI AMBIENTAL

As áreas de preserva-
ção ambiental em pro-
priedades rurais são uma 
exigência da lei brasilei-
ra há quase 100 anos. De 
acordo com a advogada 
especialista em Direito 
Ambiental, desde a década 
de 1930, em especial após 
o código de 1965, a legisla-
ção mudou muitas vezes, 
algumas de modo brusco.

“A maioria dos produ-
tores rurais antes do código 
florestal de 2012 estava irre-
gular. Ou tinha ou não tinha 
a porcentagem”, explica a 
jurista associada do escritó-
rio Pineda & Krahn.

CADASTRO 
AMBIENTAL RURAL

Para ter acesso às transi-
ções permitidas pelo Código 
Florestal de 2012 é preciso 
primeiro preencher o cha-
mado Cadastro Ambiental 
Rural (CAR). O segundo pas-
so, de acordo com a advo-
gada Maria Fernanda Dozza 
Messagi, é fazer um estudo 
da propriedade.

Nesse levantamento são 
listadas as Áreas de Preser-
vação Permanentes (APPs), 
as áreas de rio, as nascentes, 
se a propriedade tem reserva 
legal. A especialista ambien-

tal destaca que, com ou sem 
benefícios na reserva legal, o 
CAR é obrigatório e é urgente 
cumprir a Lei.

“O produtor ganha tam-
bém porque essa regulari-
zação já deveria estar sendo 
feita. O proprietário fica su-
jeito à fiscalização do CAR 
e da área, podendo ser au-
tuado, sofrer uma ação civil 
pública e ação crime. Além 
disso, se não analisar qual 
a melhor hipótese para sua 
propriedade, ainda pode 
restituir a porcentagem in-
correta”, lembra a advogada.

A Lei 12.651, de 25 de 

maio de 2012, o chamado 
Código Florestal, estabelece 
normas para proteção da 
vegetação nativa. Isso inclui 
APPs, Reserva Legal e de Uso 
Restrito. Também abrange a 
exploração florestal, o su-
primento de matéria-prima 
florestal, o controle da ori-
gem dos produtos florestais, 
o controle e prevenção dos 
incêndios florestais com 
estabelecimento de ins-
trumentos econômicos e 
financeiros para o alcance 
desses objetivos.

COM INFORMAÇÕES 
DA ROTA JURÍDICA

As regras de transição, 
criadas para reparar as 
lacunas das legislações 
anteriores quanto 
aos prazos e meios 
de adequação

Divulgação
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SANTA HELENA CADASTRO ÚNICO

MARÍLIA COSTA E SILVA - Após 
o conteúdo de uma sen-
tença proferida pelo juiz 
da 1ª Vara Cível de Santa 
Helena de Goiás, Thiago 
Brandão Boghi, ter ganha-
do divulgação em diversos 
meios de comunicação e 
redes sociais, o Tribunal 
de Justiça de Goiás divul-
gou na tarde de ontem 
(28) nota afirmando que 
repassará o caso à Corre-
gedoria-Geral da Justiça 
(CGJGO).

A decisão envolveu 
queixa-crime na qual um 
homem acionou uma mu-
lher, a namorada de um 
primo, por calúnia, difa-
mação e injúria por acusá-
-lo de andar com “putas” 
e usar drogas. Na senten-
ça, o magistrado diz que 
se relacionar com “putas” 
já foi considerado boa re-
putação e lamenta que os 
tempos tenham mudado.

POSICIONAMENTO DO 
TJGO

Na nota divulgada pelo 
TJGO no seu site na inter-
net e nas redes sociais, a 
corte afirmou ter recebido, 
durante todo o dia de on-
tem (28), incontáveis ques-
tionamentos, além da am-
pla repercussão nacional 
sobre sentença proferida 
pelo juiz goiano.

Diante disso, a Presi-
dência do TJGO esclare-
ceu que, embora o meio 
processual adequado para 
questionar decisões judi-
ciais seja o recursal e tenha 
o magistrado independên-
cia funcional garantida no 
art. 41 da Lei Orgânica da 
Magistratura Nacional, os 
termos ou palavras utili-
zados em um pronuncia-
mento judicial potencial-
mente agressivos à moral 
pública, às pessoas ou aos 
Poderes ou seus repre-
sentantes podem ensejar 
apurações na esfera admi-
nistrativa para verificar a 
presença ou não de viola-
ção ao Código de Ética da 
Magistratura Nacional. E 
que isso enviaria o caso à 
CGJGO.

NÃO HOUVE OFENSA 
ÀS PARTES

Já a Associação dos Ma-
gistrados de Goiás (Asme-
go), nas redes sociais, tam-
bém ressaltou que ao juiz é 
assegurada independência 
funcional e liberdade de 
fudamentação das deci-
sões. Mas, para a entidade, 
não houve, na sentença, 
ofensa dirigida a nenhuma 
das partes do processo. “A 
Asmego reitera, entretan-
to, que o meio processual 
legítimo para questionar 
decisões é o recursal”, pon-
derou.

O CASO
Na queixa-crime julga-

da pelo juiz de Santa He-
lena, o querelante impu-
tava três crimes contra a 
namorada de um primo: 
calúnia, por tê-lo acusado 
de usar drogas; difamação, 
por ter dito que ele estava 
com “putas”; e injúria, por 

ter criado um alvoroço na 
frente de sua casa e con-
versado com a sua namo-
rada.

No entendimento do 
magistrado, porém, os 
pedidos de condenação 
não são pertinentes. Isso 
porque, no segundo ele, 
uso de drogas não é crime. 
Sobre estar com “putas”, 
o juiz salientou que o fato 
não é ofensivo à reputa-
ção. Ele citou, nessa par-
te, que no seu tempo de 
juventude, um homem se 
relacionar com “putas” era 
considerado de boa repu-
tação. “Lamentável como 
os tempos mudaram! Ago-
ra virou ofensa”. Tempos 
sombrios!” Já com relação 
à injúria, ele afirmou que 
o querelante não delineou 
exatamente a frase que te-
ria o condão de caracteri-
zar o crime.

Caso do juiz que disse que se relacionar 
com “putas” era considerado boa 
reputação vai parar na Corregedoria

Senado aprova projeto 
que torna CPF único 
número de identificação; 
matéria volta à Câmara

A decisão envolveu 
queixa-crime na qual um 
homem acionou uma 
mulher, a namorada de 
um primo, por calúnia, 
difamação e injúria

O Senado aprovou nesta 
terça-feira (28), em votação 
simbólica, o projeto de lei 
que estabelece que o Cadas-
tro de Pessoas Físicas (CPF) 
será o “número único e sufi-
ciente” para identificação do 
cidadão em todos os bancos 
de dados do poder público. 
O relator do projeto, sena-
dor Esperidião Amin (PP-SC), 
acatou duas emendas apre-
sentadas ao texto e, com a 
mudança, o texto retorna à 
Câmara dos Deputados para 
nova análise. Amim explicou 
que o projeto não invalida 
os demais documentos de 
identificação. “O objetivo da 
proposição é estabelecer um 
único número ao cidadão 
para que ele possa ter acesso 
aos seus prontuários no SUS 
[Sistema Único de Saúde]; 
aos sistemas de assistência e 
previdência social, tais como 
Bolsa Família, Benefício de 
Prestação Continuada e 
registros no INSS; às infor-
mações fiscais e tributárias; 
ao exercício das obrigações 
políticas, como alistamento 
eleitoral e voto”, disse.

Pelo texto aprovado no 
Senado, o número de inscri-
ção no CPF deverá constar 
nos cadastros e nos docu-
mentos de órgãos públicos, 
no registro civil de pessoas 
naturais ou nos conselhos 
profissionais, como certidões 
de nascimento, casamento 
ou óbito; no Documento Na-
cional de Identificação (DNI); 
no Número de Identifica-
ção do Trabalhador (NIT); 
no registro no Programa de 
Integração Social (PIS) ou 
no Programa de Formação 

do Patrimônio do Servidor 
Público (Pasep); no Cartão 
Nacional de Saúde; no título 
de eleitor; na Carteira de Tra-
balho e Previdência Social 
(CTPS); na Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH); no 
certificado militar; na cartei-
ra profissional; e em “outros 
certificados de registro e nú-
meros de inscrição existentes 
em bases de dados públicas 
federais, estaduais, distritais 
e municipais”.

Os novos documentos 
emitidos ou reemitidos por 
órgãos públicos ou por con-
selhos profissionais terão 
como número de identifi-
cação o mesmo número de 
inscrição no CPF. O projeto 
determina que, para ter aces-
so a informações e serviços, 
para o exercício de direitos 
e obrigações ou para a ob-
tenção de benefícios peran-
te os órgãos e as entidades 
federais, estaduais, distritais 
e municipais ou serviços pú-
blicos delegados, o cidadão 
terá que apresentar apenas 
o CPF, ou outro documento 
que contenha o número de 
seu CPF, “dispensada a apre-
sentação de qualquer outro 
documento”. O mesmo va-
lerá para cadastros, formulá-
rios, sistemas e outros instru-
mentos exigidos dos usuários 
para a prestação de serviço 
público. O relator retirou do 
texto, ao acatar emenda de 
senadores, a previsão de que 
estados, municípios e Dis-
trito Federal poderiam exigir 
outros números do cidadão 
em casos excepcionais.

DA REDAÇÃO 
COM ROTA JURÍDICA

IPORÁ

Ronaldo Caiado inaugura ampliação do sistema de esgotamento sanitário
DA REDAÇÃO COM KATIÚSCIA 
PESSONI -  O governador 
esteve pela manhã nas 
proximidades da Escola 
Dom Bosco, onde inaugurou 
a ampliação do Sistema de 
Esgotamento Sanitário do 
Município e, também, a 
restauração do anel viário 
na GO-174, que passa por 
aquela localidade (Rua 
Francisco Salles). Depois 
esteve no trevo da GO-060 
com a GO-320 (monumento 
das mulas), inaugurando 
a restauração de 111,5 
quilômetros da GO-060 e 

concedeu computadores a 
300 estudantes da 3ª série, do 
Ensino Médio.

“Começamos o dia com 
uma entrega que mudará 
a realidade de saneamento 
básico de Iporá. Com um 
investimento de R $36 mi-
lhões, ampliamos o Sistema 
de Esgotamento Sanitário 
em 149 km de redes coleto-
ras de esgoto e um receptor. 
Aqui mostramos o que é uma 
aplicação correta de um di-
nheiro público, a região Oes-
te era uma das mais afetadas 
antes do meu governo, uma 

região que estava esquecida 
e sem investimento. Agora 
o cidadão está vendo que as 
estruturas estão chegando no 
interior e que existe uma par-
ceria entre os prefeitos locais. 
E sobre essa parceria entre 
o Oeste goiano e o Governo, 
quero agradecer ao prefeito 
Naçoitan e a todos os outros 
prefeitos presentes”, declarou 
Ronaldo Caiado.

O prefeito Naçoitan Leite, 
aliado político do governa-
dor, e demais autoridades 
locais e regionais recepciona-
ram Caiado. O presidente da 

Saneago, Ricardo Soavinski, 
e o presidente da Agência 
Goiana de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra), tam-
bém participaram do evento. 

“Goiás precisava de um 
governador que amasse 
seu estado como Ronaldo 
Caiado ama e cuida. Nossa 
parceria tem beneficiado 
principalmente o cida-
dão iporaense. Sabemos o 
quanto era importante para 
nossa cidade esta obra de 
saneamento básico e gos-
taria de agradecer também 
ao presidente da Saneago, 

Ricardo Soavinski. Iporá 
cresce assustadoramente e 
precisamos ampliar ainda 
mais a rede de esgoto. Outra 
pessoa importante e quem 
tem feito a diferença em 
nossa região, é o Goinfra, 
Pedro Sales. Gratidão a este 
governo, que em apenas 
sete meses, investiu mais 
de R $20 milhões em obras 
e infraestrutura em nosso 
município”, ressaltou o pre-
feito Naçoitan Leite.

OBRAS
A estrutura inaugurada 

de esgotamento sanitário 
é formada por 149 quilô-
metros de redes coletoras 
de esgoto e um interceptor. 
Os investimentos giram em 
torno de R $36 milhões.

Com o novo empreen-
dimento, serão incremen-
tadas 7.878 ligações domici-
liares, beneficiando mais de 
14.300 moradores. As obras 
garantem a evolução do ín-
dice de atendimento com 
coleta de esgoto de 52% 
para 80%. Ao todo, 37 bair-
ros terão acesso ao sistema 
de esgotamento sanitário. 
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Lourivana  Alves  Vilarinho  de  CNPJ:  32.433.992/0001-37,  torna
público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente –
SEMMA a Licença de Operação, com validade até 26/08/2025 para
a atividade de Comércio a varejo de peças e acessórios novos e
usados para veículos automotores,  recuperação de materiais
plásticos, comércio atacadista de resíduos de papel, papelão e
sucatas metálicos, com sede na Rod. GO 174, km 02, Chácara 01,
Perímetro Urbano, Rio Verde – GO.

Estado de Goiás
Câ mara Municipal de Barro Alto/GO

Edital do Pregão Presencial Nº 009 /2021
A Câ mara Municipal de B arro Alto/GO, torna público, para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar no dia 14 de outubro 
de 2021, às 09 hs00min, licitação na modalidade Pregão Presen-
cial, tipo Menor Preço, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALI-
Z AÇÃO DE BALANCETES CONTÁ BEIS E LICITATÓ RIOS DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE BARRO ALTO/GO. Mais informações 
site: www.camarabarroalto.go.gov.br ou (62) 3347-6364.

B arro Alto/GO, 30 de setembro de 2021.
MARCELO NOGUEIRA LEÃO - Pregoeiro

F.  A.  Moura-Construção  e  Incorporação   LTDA,  portadora  do  CNPJ:
12.644.689/0001-76,  torna público que requereu junto a Secretaria
Municipal De Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Turismo e
Trabalho  de  Cidade  Ocidental,  SMMADETT/CO a  Licença  Ambiental
Simplificada, para Condomínio de Interesse Popular, a ser instalado na
Chácaras 14  da Quadra 03, Recreio Mossoró, Cidade Ocidental-GO.
 

A  empresa  Capital  Madeiras  LTDA.  CNPJ:  41.842.472/0001-79,
torna público que requereu junto a Agência Municipal do Meio
Ambiente  de  Goiânia  –  AMMA,  a  Licença  Ambiental  de
Operação  e  Licença  Ambiental  de  Instalação  para  atividades
referente: 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e artefatos. E
atividades  secundarias:  16.10-2-04;  46.71-1-00;  47.44-0-01;
49.30-2-02. Sito na Av. Rio Verde, n 7393, Qd.71, Lt. 01/02, Jardim
Presidente, município: Goiânia (GO) - CEP: 74.353-520

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Colinas do Sul/GO

Edital do Pregão Presencial Nº 039 /2021
A Prefeitura Municipal de Colinas do Sul/GO, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 14 de 
outubro de 2021, às 13hs00min, licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA 
FRACIONADA DE COMBUSTÍVEL NA CIDADE DE GOIÂNIA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE COLINAS DO SUL/GO. Mais informações site: www.
colinasdosul.go.gov.br ou (62) 3486-1117. Colinas do Sul/GO, 30 de 
setembro de 2021. NAIARA ALVES FERREIRA - Pregoeira Municipal

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Colinas do Sul/GO

Edital do Pregão Presencial Nº 041/2021
A Prefeitura Municipal de Colinas do Sul/GO, torna público para 
conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 15 de 
outubro de 2021, às 08hs00min, licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE TONER, 
CARTUCHOS E TINTAS DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO 
DE COLINAS DO SUL/GO. Mais informações site: www.colinasdosul.
go.gov.br ou (62) 3486-1117. Colinas do Sul/GO, 30 de setembro de 
2021. NAIARA ALVES FERREIRA - Pregoeira Municipal

PREGÃOELETRÔNICON° 069/2021– 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 grupo, visando o registro
de preço para futura contratação de empresa para fornecimento de
Oxigênio Medicinal e Ar Comprimido bem como a locação mensal de
Concentrador de Oxigênio e BIPAP, no dia 20/10/2021 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 oupeloe-mail licitacao@inhumas.go.gov.br.

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Colinas do Sul/GO

Edital do Pregão Presencial Nº 038/2021
A Prefeitura Municipal de Colinas do Sul/GO, torna público para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar no dia 14 de outubro de 
2021, às 10hs00min, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA FRACIONADA 
DE COMBUSTÍVEL NA CIDADE DE SÃO JOÃO D’ALIANÇA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE COLINAS DO SUL/GO. Mais informações site: www.
colinasdosul.go.gov.br ou (62) 3486-1117. Colinas do Sul/GO, 30 de 
setembro de 2021. NAIARA ALVES FERREIRA - Pregoeira Municipal

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Colinas do Sul/GO

Edital do Pregão Presencial Nº 042/2021
A Prefeitura Municipal de Colinas do Sul/GO, torna público para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar no dia 14 de outubro de 
2021, às 08hs00min, licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, 
tipo MENOR PREÇO POR ITEM, tendo como objeto a CONTRATA-
ÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE FORMA FRACIO-
NADA DE COMBUSTÍVEL NA CIDADE DE NIQUELÂNDIA PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE COLINAS DO SUL/GO. Mais informações site: www.
colinasdosul.go.gov.br ou (62) 3486-1117.Colinas do Sul/GO, 30 de 
setembro de 2021. NAIARA ALVES FERREIRA - Pregoeira Municipal

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 11 de Outubro de 2021, às 09h15min *. 2º LEILÃO: 21 de Outubro de 2021, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Ofi cial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, Edifício Berrini One - 
Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo 
PRESENCIAL E/OU ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do Contrato Por Instrumento Particular com Efi cácia de Escritura Pública - Leis nº 4.380/64 e 5.049/66 
Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia - Lei nº 9.514/97. Nº 070082230005330, datado em 28/02/2014, fi rmado com a Fiduciante MARCELO LOPES 
SILVA, portador da cédula de identidade nº 2978365-DGPC/GO, inscrito no CPF/MF sob o nº 577.763.181-91, casado sob o regime da comunhão parcial de 
bens com SIRLEY EVANGELISTA DO PRADO LOPES, portadora da cédula de identidade nº 713708-SSP/TO, inscrita no CPF/MF sob o nº 492.262.311-68, 
residentes em Porangatu/GO, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 605.197,44 (Seiscentos e cinco mil, 
cento e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por Apartamento de nº 
406 - Box 17/17A, do RESIDENCIAL SPAZIO GRAN VILLE, situado na  Avenida Engenheiro Eurico Viana com a Rua Teresina e Rua São Luiz, Qd: 01 Lote 01, 
02, 03, 15, 16, 17, Alto da Glória, Goiânia/GO, Alto da Glória, Goiânia/GO, com a área total de 152,1451m², área privativa coberta de 76,30m², área privativa 
descoberta 31,49m², e área comum de 44,3551m², melhor descrito na matrícula nº 58.678 do Serviço de Registro de Imóveis da 4ª Circunscrição de 
Goiânia/GO. Cadastro Municipal: 1.011.914-7. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. 
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fi ca desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a
R$ 275.005,33 (Duzentos e setenta e cinco mil, cinco reais e trinta e três centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). Se o caso, o leilão 
presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar na Loja SOLD LEILÕES 
(www.sold.superbid.net) e no SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net), e se habilitar com antecedência de 24 horas úteis do início do leilão. Em 
virtude da pandemia da COVID-19 o evento será realizado exclusivamente on line através da Loja SOLD LEILÕES (www.sold.superbid.net) e do SUPERBID 
MARKETPLACE (www.superbid.net). Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NA LOJA SOLD LEILÕES 
(www.sold.superbid.net) E NO SUPERBID MARKETPLACE (www.superbid.net). Informações:11-4950-9400 / / imoveis.sac@superbid.net - (17239 - Dossiê). 

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE JOSE LUIS ALVES, CPF: 
985.943.201-59 e ANTONIA COELHO DOS REIS, CPF: 

970.896.721-15.
Protocolo: 123.513

Requerimento nº 60326

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 LUIS ALVES, CPF: 
985.943.201-59 e ANTONIA COELHO DOS REIS, CPF: 970.896.721-
15, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, LOTE 51 DA QUADRA 
42 CONJUNTO B DO SETOR 02, PARQUE DA BARRAGEM, ÁGUAS 
LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada no endere-
ço de cobrança LOTE 51 DA QUADRA 42 CONJUNTO B DO SETOR 
02, PARQUE DA BARRAGEM, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO
QNP 30 CONJUNTO U CASA 22 CEILÂNDIA BRASILIA  DF 
72236021, 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) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido 
por alienação fiduciária, na matrícula nº. 13.402 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$ 215.177,00 ( duzentos e quinze mil e cento e 
setenta 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-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 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. 



Quinta-feira, 30 de setembro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal10 Classificados

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MIQUEIAS RODRIGUES COR-
DEIRO, CPF: 051.833.133-42 e MARIA DA GLORIA 

DE OLIVEIRA BESERRA, CPF: 057.977.923-89.
Protocolo: 144.653

Requerimento nº 54121

O Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de FORMO-
SA/GO FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). MIQUEIAS 
RODRIGUES CORDEIRO, CPF: 051.833.133-42 e MARIA DA GLORIA 
DE OLIVEIRA BESERRA, CPF: 057.977.923-89, devedor(a) fiduciante do 
imóvel alienado, R RUA H, APT 102 NR 11 RES LOURDES PARQUE DA 
COLI FORMOSA GO 73808068, a qual não tendo sido encontrada no 
endereço de cobrança R RUA H, APT 102 NR 11 RES LOURDES PARQUE 
DA COLI FORMOSA GO 73808068 R RUA H, APT 102 11 RES LOURDES 
PARQUE DA COLI FORMOSA GO 73808068 GOVERNADOR BERNARDO 
SAYAO   JARDIM CALIFORNIA FORMOSA GO 73807645, fica, por este 
edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis e 
Tabelionato 1º de Notas de FORMOSA/GO, segundo as atribuições conferi-
das 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. 
60.170 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$ 2.749,23 ( dois mil setecentos e quarenta 
e nove reais e vinte 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 Formosa, Goiás, 
a Rua Anhanguera, Nº 125 – Centro, 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, José Tulio Valadares Reis Junior, 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 ROBSON 
DE JESUS, CPF: 919.699.801-68.

Protocolo: 121.903
Requerimento nº 56054

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). ROBSON DE JESUS, CPF: 919.699.801-68, 
devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 08, RESIDENCIAL A21, 
LOTE 102, MANSÕES CENTRO OESTE, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, 
a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança CASA 08, 
RESIDENCIAL A21, LOTE 102, MANSÕES CENTRO OESTE, ÁGUAS 
LINDAS DE GOIÁS-GO
VL ESTRUTURAL QUADRA 06 CJ L LOTE 47, GUARA, BRASILIA-DF 
71300000, 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) fiduciário(a) 
do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
70.034 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, inclusi-
ve tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor 
corresponde a R$ 4.671,14 ( quatro mil seiscentos e setenta e um reais e 
quatorze centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, o 
qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL - (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 Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MARCOS ANTONIO 
MARTINS DE OLIVEIRA, CPF: 025.542.361-60.

Protocolo: 117.306
Requerimento nº 56093

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) 
respectivo(a), Sr(a). MARCOS ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA, CPF: 
025.542.361-60, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 32, 
RESIDENCIAL BRISAS DO LESTE, ÁREA B-5, SETOR LESTE, PLANAL-
TINA GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança 
CASA 32, RESIDENCIAL BRISAS DO LESTE, ÁREA B-5, SETOR LESTE, 
PLANALTINA GO QR 04, LOTE 01, ITAPUÃ I, PLANALTINA GO, fica, por 
este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de 
Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, 
Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA 
- GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 
1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 63.811 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$ 90.599,00 ( noventa mil e quinhentos e noventa e nove reais  ), além 
das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha 
de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como 
“Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de 
V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça 
Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este 
edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser 
pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia 
desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumpri-
mento do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, 
nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamen-
te, GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CRISTIANO SANTOS 
BARBOSA, CPF: 042.608.551-58.

Protocolo: 117.316
Requerimento nº 56119

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos 
e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência 
do(a) respectivo(a), Sr(a). CRISTIANO SANTOS BARBOSA, CPF: 
042.608.551-58, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 04-
A, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARAKAKI, LOTE 04, QUADRA 23, 
BRASILINHA 17, PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada 
no endereço de cobrança CASA 04-A, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
ARAKAKI, LOTE 04, QUADRA 23, BRASILINHA 17, PLANALTINA GO
QUADRA SETOR DE MANSÕES MESTRE DARMAS, CASA 30, PLA-
NALTINA DF, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O 
Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e 
de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Do-
cumentos. – PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições conferidas 
pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento 
do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) 
do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
65.067 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$ 81.528,90 ( oitenta e um mil quinhentos e 
vinte 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-BH) como “Diferença de prestações 
anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, 
no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Planaltina 
- Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde deverá 
efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado 
por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago no prazo im-
prorrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta publicação. 
Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido 
pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação 
de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do 
artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, GERVÁZIO 
FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE GUILHERME 
FERNANDES PAIVA, CPF: 054.087.641-09.

Protocolo: 121.918
Requerimento nº 56162

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). GUILHERME FERNANDES 
PAIVA, CPF: 054.087.641-09, devedor(a) fiduciante do imóvel aliena-
do, APARTAMENTO 101, PAVIMENTO SUPERIOR, RESIDENCIAL 
MARINELLI I, LOTE 11-B DA QUADRA 06, MANSÕES CAMARGO, 
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada no 
endereço de cobrança APARTAMENTO 101, PAVIMENTO SUPERIOR, 
RESIDENCIAL MARINELLI I, LOTE 11-B DA QUADRA 06, MANSÕES 
CAMARGO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, 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) fiduciário(a) do 
contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
71.506 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 convencio-
nais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos 
legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao 
imóvel, cujo valor corresponde a R$ 6.118,51 ( seis mil cento e dezoito 
reais e cinquenta 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-BH) como “Diferença de presta-
ções 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 estipu-
lado, 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 LUCIA HELENA SOARES 
BRAGA, CPF: 509.710.691-15 e HERON AUGUSTO GOMES 

BRAGA, CPF: 578.486.961-20.
Protocolo: 121.923

Requerimento nº 56190

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). LUCIA HELENA SOARES BRAGA, 
CPF: 509.710.691-15 e HERON AUGUSTO GOMES BRAGA, CPF: 
578.486.961-20, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, APARTA-
MENTO 201-A, 2° PAVIMENTO, DO BLOCO A, RESIDENCIAL RESERVA 
ÁGUAS LINDAS II, LOTE 04 DA QUADRA 46, JARDIM DA BARRAGEM 
VI, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada 
no endereço de cobrança APARTAMENTO 201-A, 2° PAVIMENTO, DO 
BLOCO A, RESIDENCIAL RESERVA ÁGUAS LINDAS II, LOTE 04 DA 
QUADRA 46, JARDIM DA BARRAGEM VI, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-
-GO, 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 requeri-
mento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) 
fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, 
na matrícula nº. 64.870 deste Ofício, com saldo devedor de respon-
sabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das 
prestações vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, os 
juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, 
os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 4.665,61 ( quatro mil 
seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta 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-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 FRANCISCO IRINALDO MEN-
DES GONCALVES, CPF: 501.290.233-53 e LORRANE DE 

SANTANA, CPF: 702.947.211-00.
Protocolo: 121.927

Requerimento nº 56203

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 IRINALDO MENDES 
GONCALVES, CPF: 501.290.233-53 e LORRANE DE SANTANA, CPF: 
702.947.211-00, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, APARTAMEN-
TO 101, TÉRREO, RESIDENCIAL CANÁPOLIS VII, LOTE 04 DA QUADRA 
CLA-02, MANSÕES OLINDA, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não 
tendo sido encontrada no endereço de cobrança APARTAMENTO 101, 
TÉRREO, RESIDENCIAL CANÁPOLIS VII, LOTE 04 DA QUADRA CLA-
02, MANSÕES OLINDA, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, 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) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 70.575 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$ 4.224,24 ( quatro mil duzentos e vinte e quatro 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-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 RAQUEL DE SOUZA 
OLIVEIRA BATISTA, CPF: 041.856.983-56.

Protocolo: 121.942
Requerimento nº 56268

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). RAQUEL DE SOUZA OLIVEIRA 
BATISTA, CPF: 041.856.983-56, devedor(a) fiduciante do imóvel aliena-
do, APARTAMENTO 201, 1º PAVIMENTO, RESIDENCIAL CONQUISTA 
IV, LOTE 5 DA QUADRA 48 CONJUNTO MÓDULO C, CHÁCARAS 
QUEDAS DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a 
qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança APARTA-
MENTO 201, 1º PAVIMENTO, RESIDENCIAL CONQUISTA IV, LOTE 
5 DA QUADRA 48 CONJUNTO MÓDULO C, CHÁCARAS QUEDAS 
DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, 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) fiduciário(a) do 
contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
79.014 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$ 5.767,67 ( cinco mil setecentos e sessenta e 
sete reais e sessenta e sete centavos ), além das despesas de cobrança 
e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações 
anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, 
no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de 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 ARIVALDO DA SILVA BARBO-
SA, CPF: 462.209.681-15.

Protocolo: 121.947
Requerimento nº 56279

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). 
ARIVALDO DA SILVA BARBOSA, CPF: 462.209.681-15, 
devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 05, RESI-
DENCIAL DIAS ALVES III, LOTE 08, RESIDENCIAL SANTA 
LUCIA, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo 
sido encontrada no endereço de cobrança CASA 05, RESI-
DENCIAL DIAS ALVES III, LOTE 08, RESIDENCIAL SANTA 
LUCIA, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO
QUADRA 08 LOTE 09, JARDIM ÁGUAS LINDAS II, ÁGUAS 
LINDAS DE GOIÁS-GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) 
do teor respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis Títu-
los 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 - (GIGA-
D-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garan-
tido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 65.283 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$ 6.487,88 ( seis mil quatrocentos 
e oitenta e sete reais e oitenta 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-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 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 DOUGLAS PEREIRA 
DOS SANTOS, CPF: 619.547.913-64.

Protocolo: 121.948
Requerimento nº 56280

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). 
DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS, CPF: 619.547.913-64, 
devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, SOBRADO 02, 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CABO FRIO IX, LOTE 39 
DA QUADRA 13, CONJUNTO A, SETOR 04, PARQUE DA 
BARRAGEM, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não 
tendo sido encontrada no endereço de cobrança SOBRADO 
02, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CABO FRIO IX, LOTE 39 
DA QUADRA 13, CONJUNTO A, SETOR 04, PARQUE DA 
BARRAGEM, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, fica, por este 
edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Re-
gistros 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 ECO-
NOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do 
contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na 
matrícula nº. 82.202 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 pe-
nalidades e os demais encargos contratuais, os encargos 
legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 4.737,10 
( quatro mil setecentos e trinta 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 
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 efe-
tuar 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 ISMAEL LOPES 
DE SOUSA, CPF: 029.562.263-63.

Protocolo: 121.950
Requerimento nº 56285

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). ISMAEL LOPES DE SOUSA, CPF: 029.562.263-63, 
devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA B, RE-
SIDENCIAL JOSÉ GONZAGA IX, LOTE 12 DA QUADRA 
26-B, MANSÕES ODISSÉIA, ÁGUAS LINDAS DE GOI-
ÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço 
de cobrança CASA B, RESIDENCIAL JOSÉ GONZAGA 
IX, LOTE 12 DA QUADRA 26-B, MANSÕES ODISSÉIA, 
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, 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 ECO-
NOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) 
do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, 
na matrícula nº. 69.524 deste Ofício, com saldo devedor 
de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efe-
tuar o pagamento das prestações vencidas e as que se 
venceram até a data do pagamento, os juros convencio-
nais, as penalidades e os demais encargos contratuais, 
os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições 
condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor correspon-
de a R$ 5.883,39 ( cinco mil oitocentos e oitenta e três 
reais e trinta e nove 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 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 DANILO FERNANDES 
DOS SANTOS, CPF: 064.267.541-45.

Protocolo: 121.951
Requerimento nº 56286

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) respecti-
vo(a), Sr(a). DANILO FERNANDES DOS SANTOS, CPF: 
064.267.541-45, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, 
APARTAMENTO 103, TÉRREO, RESIDENCIAL OURO 
VERDE X, LOTE 17 DA QUADRA 17, JARDIM AMÉRICA 
II, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido 
encontrada no endereço de cobrança APARTAMENTO 
103, TÉRREO, RESIDENCIAL OURO VERDE X, LOTE 17 
DA QUADRA 17, JARDIM AMÉRICA II, ÁGUAS LINDAS 
DE GOIÁS-GO, 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 conferi-
das 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. 69.377 
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, inclusi-
ve tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao 
imóvel, cujo valor corresponde a R$ 4.062,00 ( quatro mil 
e sessenta e dois reais  ), além das despesas de cobrança 
e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, 
pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) 
como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, 
procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no 
horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade 
de 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. 
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Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MARIA JACIANE 
GUEDES SILVA, CPF: 619.809.363-82.

Protocolo: 117.367
Requerimento nº 56288

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos 
e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência 
do(a) respectivo(a), Sr(a). MARIA JACIANE GUEDES SILVA, CPF: 
619.809.363-82, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 03, 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SUPERA I, LOTE 03, QUADRA 137, 
BRASILINHA SUL, PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada 
no endereço de cobrança CASA 03, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SU-
PERA I, LOTE 03, QUADRA 137, BRASILINHA SUL, PLANALTINA GO
QUADRA 139, CASA 15, SETOR BARROLÂNDIA, PLANALTINA GO, 
fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de 
Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdi-
ções e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. 
– PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo 
artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do 
contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
80.226 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$ 6.798,98 ( seis mil setecentos e noventa e 
oito reais e noventa 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-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 Pla-
naltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde 
deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital será 
publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago no 
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta 
publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento 
do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de 
consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, 
nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosa-
mente, GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADELIA ANDRADE 
DE CARVALHO, CPF: 801.549.801-53.

Protocolo: 117.408
Requerimento nº 56306

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e 
de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Docu-
mentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) respec-
tivo(a), Sr(a). ADELIA ANDRADE DE CARVALHO, CPF: 801.549.801-53, 
devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 13, CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL ATENAS, CHÁCARA 27-E, CHÁCARAS SANTA MARIA, 
PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de 
cobrança CASA 13, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ATENAS, CHÁCARA 
27-E, CHÁCARAS SANTA MARIA, PLANALTINA GO
QN 14-A, CONJUNTO 01, LOTE 27, CASA 02, RIACHO FUNDO I DF, fica, 
por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de 
Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, 
Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA 
- GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 
1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 80.064 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$ 13.639,60 ( treze mil seiscentos e trinta e nove 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-BH) 
como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO 
de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça 
Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este 
edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser 
pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia 
desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumpri-
mento do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, 
nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LAYANE ANDRESSA 
SOUSA PEREIRA, CPF: 077.624.751-41.

Protocolo: 121.964
Requerimento nº 56335

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). LAYANE ANDRESSA SOUSA 
PEREIRA, CPF: 077.624.751-41, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, 
APARTAMENTO 101, PAVIMENTO TÉRREO, BLOCO D, RESIDENCIAL 
SÃO GERALDO II, LOTE 11 DA QUADRA 85 CONJUNTO A, SETOR 
11, PARQUE DA BARRAGEM, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual 
não tendo sido encontrada no endereço de cobrança APARTAMENTO 
101, PAVIMENTO TÉRREO, BLOCO D, RESIDENCIAL SÃO GERALDO 
II, LOTE 11 DA QUADRA 85 CONJUNTO A, SETOR 11, PARQUE DA 
BARRAGEM, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, 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) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 62.319 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$ 4.432,48 ( quatro mil quatrocentos e trinta e dois reais e quarenta 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-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 imó-
vel 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 MICHAEL DOUGLAS 
DO CARMO DE ALMEIDA, CPF: 029.045.791-25.

Protocolo: 121.965
Requerimento nº 56337

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). MICHAEL DOUGLAS DO CARMO DE 
ALMEIDA, CPF: 029.045.791-25, devedor(a) fiduciante do imóvel aliena-
do, APARTAMENTO 104, 1º PAVIMENTO DO BLOCO B, RESIDENCIAL 
PORTO NOBRE XVII, LOTE 07 DA QUADRA B-08, MANSÕES POR DO 
SOL, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada 
no endereço de cobrança APARTAMENTO 104, 1º PAVIMENTO DO 
BLOCO B, RESIDENCIAL PORTO NOBRE XVII, LOTE 07 DA QUADRA 
B-08, MANSÕES POR DO SOL, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, fica, 
por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Regis-
tros 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. 
75.480 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$ 2.531,17 ( dois mil quinhentos e trinta e 
um reais e dezessete 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 BRUNO 
DE JESUS BARBOZA, CPF: 005.485.301-06.

Protocolo: 121.973
Requerimento nº 56366

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). BRUNO DE JESUS 
BARBOZA, CPF: 005.485.301-06, devedor(a) fiduciante do imóvel 
alienado, LOTE 07, DA QUADRA 08, RESIDENCIAL JARDIM 
PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido 
encontrada no endereço de cobrança LOTE 07, DA QUADRA 08, 
RESIDENCIAL JARDIM PARAÍSO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, 
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. 15.307 deste Ofício, com 
saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) 
a efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se 
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$ 3.826,59 ( três mil oitocentos 
e vinte e seis reais e cinquenta e nove centavos ), além das des-
pesas 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 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 Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE KELSON DE 
SOUZA DA SILVA, CPF: 016.740.541-14 e VIVIAN 

PINHEIRO DA SILVA SOUZA, CPF: 036.790.651-16.
Protocolo: 117.423

Requerimento nº 56387

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) 
respectivo(a), Sr(a). KELSON DE SOUZA DA SILVA, CPF: 016.740.541-14 
e VIVIAN PINHEIRO DA SILVA SOUZA, CPF: 036.790.651-16, devedor(a) 
fiduciante do imóvel alienado, APARTAMENTO 202, 2° ANDAR, CONDO-
MÍNIO RESIDENCIAL SONDERTONIO IV, LOTE 09, QUADRA 05, MR-01, 
SETOR LESTE, PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no 
endereço de cobrança APARTAMENTO 202, 2° ANDAR, CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL SONDERTONIO IV, LOTE 09, QUADRA 05, MR-01, SETOR 
LESTE, PLANALTINA GO CONJUNTO K, CASA 32, SETOR RESIDEN-
CIAL LESTE, PLANALTINA DF, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor 
respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições conferidas 
pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento 
do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) 
do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
87.238 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$ 6.018,16 ( seis mil dezoito reais e dezesseis centavos 
), além das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na 
planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) 
como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO 
de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça 
Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edi-
tal 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 consoli-
dação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos 
do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, GERVÁZIO 
FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SALVADOR FRANCISCO 
CARNEIRO, CPF: 552.113.561-87 e MARIA DO SOCORRO 

ALVES DA SILVA CARNEIRO, CPF: 204.224.663-87.
Protocolo: 117.428

Requerimento nº 56401

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos 
e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência 
do(a) respectivo(a), Sr(a). SALVADOR FRANCISCO CARNEIRO, CPF: 
552.113.561-87 e MARIA DO SOCORRO ALVES DA SILVA CARNEIRO, 
CPF: 204.224.663-87, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 01, 
RESIDENCIAL ROGERIO TELES III, LOTE 01-A, QUADRA 14, MR-11, 
SETOR NORTE, PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada 
no endereço de cobrança CASA 01, RESIDENCIAL ROGERIO TELES III, 
LOTE 01-A, QUADRA 14, MR-11, SETOR NORTE, PLANALTINA GO, fica, 
por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de 
Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, 
Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA 
- GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 
1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 77.272 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$ 5.062,39 ( cinco mil sessenta e dois reais e trinta 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-BH) como 
“Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de 
V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça 
Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este 
edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser 
pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia 
desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumpri-
mento do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, 
nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PAULO ALBERTO 
RIBEIRO DE SOUSA, CPF: 015.073.491-30.

Protocolo: 121.991
Requerimento nº 56452

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). PAULO ALBERTO RIBEIRO 
DE SOUSA, CPF: 015.073.491-30, devedor(a) fiduciante do imóvel 
alienado, CASA E, RESIDENCIAL IMPERATRIZ ESTER II, LOTE 08 
DA QUADRA 08, MANSÕES IMPERATRIZ, ÁGUAS LINDAS DE GOI-
ÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança 
CASA E, RESIDENCIAL IMPERATRIZ ESTER II, LOTE 08 DA QUADRA 
08, MANSÕES IMPERATRIZ, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO
QUADRA 04 CONJUNTO E CASA 05, SOBRADINHO, BRASILIA-DF 
73025045, 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. 62.480 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$ 4.835,63 ( quatro mil oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta 
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 cum-
primento 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, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE VINICIUS DHIEIMES 
SALES DE SOUSA, CPF: 101.587.786-93.

Protocolo: 117.435
Requerimento nº 56426

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 
e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SA-
BER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). VINICIUS DHIEIMES 
SALES DE SOUSA, CPF: 101.587.786-93, devedor(a) fiduciante 
do imóvel alienado, CASA 26-A, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
MEDEIROS, LOTE 26, QUADRA 191, BRASILINHA SUDOESTE, 
PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no ende-
reço de cobrança CASA 26-A, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
MEDEIROS, LOTE 26, QUADRA 191, BRASILINHA SUDOESTE, 
PLANALTINA GO QUADRA 14, MR-01, LOTE 11, SETOR NOR-
TE, PLANALTINA GO QUADRA 191, CASA 26-C, ,RESIDEN-
CIAL SETOR AEROPORTO, PLANALTINA GO, fica, por este 
edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro 
de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições 
e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. 
– PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo 
artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento 
do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) 
fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação fidu-
ciária, na matrícula nº. 76.884 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$ 6.048,37 ( seis mil quarenta e oito reais 
e trinta e sete centavos ), além das despesas de cobrança e de 
intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de pres-
tações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para 
que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na 
cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja 
– Praça Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do débito dis-
criminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito 
supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias a contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica 
V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido pagamento 
no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de 
propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos 
do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CARLOS ALEXANDRE MOREI-
RA PINTO, CPF: 039.696.111-80.

Protocolo: 117.478
Requerimento nº 56513

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e 
de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). CARLOS ALEXANDRE 
MOREIRA PINTO, CPF: 039.696.111-80, devedor(a) fiduciante 
do imóvel alienado, CASA 02, RESIDENCIAL MARSELHA ETAPA 
II, CHÁCARA 38-G, CHÁCARAS SANTA MARIA, PLANALTINA 
GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança 
CASA 02, RESIDENCIAL MARSELHA ETAPA II, CHÁCARA 38-G, 
CHÁCARAS SANTA MARIA, PLANALTINA GO
QUADRA 02, MR-09, LOTE 08, SETOR LESTE, PLANALTINA GO
QUADRA 02-K, CONJUNTO B, CASA 14,  ARAPOANGA, PLA-
NALTINA DF, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. 
O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 
e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS, segundo 
as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei 
n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 77.530 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 con-
vencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os 
encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 3.263,98 ( três 
mil duzentos e sessenta e três reais e noventa 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-BH) como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, 
procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 
8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Planaltina - Goi-
ás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde deverá 
efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital será pu-
blicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago 
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia 
desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não 
cumprimento do referido pagamento no prazo ora estipulado, 
garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em 
favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, 
da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, GERVÁZIO FERNANDES 
DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE GRASYLVYA CRYSTYNA 
FERREIRA DA SILVA, CPF: 874.671.193-72.

Protocolo: 117.497
Requerimento nº 56598

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e 
de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). GRASYLVYA CRYSTYNA 
FERREIRA DA SILVA, CPF: 874.671.193-72, devedor(a) fiduciante 
do imóvel alienado, APARTAMENTO 101, BLOCO K, TÉRREO, 
TIPO A, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MADRID, CHÁCARA 98-
A, CHÁCARAS SANTA MARIA, PLANALTINA GO, a qual não ten-
do sido encontrada no endereço de cobrança APARTAMENTO 
101, BLOCO K, TÉRREO, TIPO A, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
MADRID, CHÁCARA 98-A, CHÁCARAS SANTA MARIA, PLA-
NALTINA GO QI 07, LOTE 1185, APARTAMENTO 301, GAMA DF
QUADRA 01, CONJUNTO H, CASA 201, SETOR NORTE, 424, 
GAMA,BRASÍLIA DF, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor 
respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das 
Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas 
Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS, 
segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° 
e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONO-
MICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato 
imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
75.772 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de 
V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das presta-
ções 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$ 13.692,20 ( treze mil seiscentos e noventa 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 ECONO-
MICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações 
anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se 
dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade 
de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça 
Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. 
Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito 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, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, 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 JAIME CARDOSO DA SILVA, 
CPF: 064.510.346-22 e DILVANIA RODRIGUES CARDOSO, 

CPF: 708.227.941-87.
Protocolo: 122.007

Requerimento nº 56619

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). JAI-
ME CARDOSO DA SILVA, CPF: 064.510.346-22 e DILVANIA 
RODRIGUES CARDOSO, CPF: 708.227.941-87, devedor(a) 
fiduciante do imóvel alienado, CASA D, RESIDENCIAL LUNA 
II, LOTE 04 DA QUADRA 80 CONJUNTO A, SETOR 12, 
PARQUE DA BARRAGEM, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, 
a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança 
CASA D, RESIDENCIAL LUNA II, LOTE 04 DA QUADRA 
80 CONJUNTO A, SETOR 12, PARQUE DA BARRAGEM, 
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, 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 - (GIGA-
D-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido 
por alienação fiduciária, na matrícula nº. 39.797 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$ 7.304,97 ( sete mil trezentos e quatro reais e noventa e sete 
centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, 
o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECO-
NOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de pres-
tações 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 Aveni-
da 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. 



Quinta-feira, 30 de setembro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal12 Classificados

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ANTENOR 
VIEIRA NARDE, CPF: 722.483.781-49.

Protocolo: 117.505
Requerimento nº 56639

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) 
respectivo(a), Sr(a). ANTENOR VIEIRA NARDE, CPF: 722.483.781-49, de-
vedor(a) fiduciante do imóvel alienado, APARTAMENTO 202, BLOCO D, 1° 
ANDAR, TIPO B, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MADRID, CHÁCARA 98-
A, CHÁCARAS SANTA MARIA, PLANALTINA GO, a qual não tendo sido 
encontrada no endereço de cobrança APARTAMENTO 202, BLOCO D, 1° 
ANDAR, TIPO B, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MADRID, CHÁCARA 98-
A, CHÁCARAS SANTA MARIA, PLANALTINA GO RODOVIA DF 250, KM 
256, CONJUNTO L, ETAPA 03, REGIÃO DOS LAGOS, BRASÍLIA DF, fica, 
por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de 
Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, 
Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA 
- GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 
1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 75.665 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$ 5.282,07 ( cinco mil duzentos e oitenta e dois reais e sete centavos 
), além das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na 
planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) 
como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO 
de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça 
Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este 
edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser 
pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia 
desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumpri-
mento do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, 
nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE NAYARA LEMOS DOS 
SANTOS, CPF: 033.631.541-43 e LUZINEIDE LEMOS DE 

ANDRADE, CPF: 578.992.821-87.
Protocolo: 117.511

Requerimento nº 56663

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Do-
cumentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) 
respectivo(a), Sr(a). NAYARA LEMOS DOS SANTOS, CPF: 033.631.541-43 
e LUZINEIDE LEMOS DE ANDRADE, CPF: 578.992.821-87, devedor(a) 
fiduciante do imóvel alienado, CASA 18, RESIDENCIAL CALIFORNIA, 
LOTE 35, QUADRA M, SETOR OESTE, PLANALTINA GO, a qual não 
tendo sido encontrada no endereço de cobrança CASA 18, RESIDEN-
CIAL CALIFORNIA, LOTE 35, QUADRA M, SETOR OESTE, PLANALTINA 
GO QUADRA A, CONJUNTO A-7, LOTE 29, VILA NOSSA SENHORA 
DE FÁTIMA, PLANALTINA DF RUA PRESIDENTE SOMOZA, QUADRA 
17, LOTE 11, CASA 02, JARDIM PRESIDENTE, GOIANIA GO, fica, por 
este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de 
Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, 
Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA 
- GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 
1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário ga-
rantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 63.050 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$ 19.981,80 
( dezenove mil novecentos e oitenta e um reais e oitenta centavos ), além 
das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha 
de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como 
“Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de 
V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça 
Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este 
edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser 
pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia 
desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumpri-
mento do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, 
nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FABRICIO JUNHO DA SILVA 
ABREU, CPF: 834.460.952-68 e QUEZIA PEREIRA DA 

SILVA, CPF: 021.529.461-03.
Protocolo: 117.525

Requerimento nº 56720

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documen-
tos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) respec-
tivo(a), Sr(a). FABRICIO JUNHO DA SILVA ABREU, CPF: 834.460.952-68 e 
QUEZIA PEREIRA DA SILVA, CPF: 021.529.461-03, devedor(a) fiduciante 
do imóvel alienado, LOTE 13-A, QUADRA 06, SETOR AEROPORTO, 2° 
ETAPA, PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no ende-
reço de cobrança LOTE 13-A, QUADRA 06, SETOR AEROPORTO, 2° 
ETAPA, PLANALTINA GO VILA PACHECO CR 078, CASA 110, VALE DO 
AMANHECER, BRASÍLIA DF QUADRA 06, CASA 31, 2° ETAPA, SETOR 
AEROPORTO, PLANALTINA GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor 
respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições confe-
ridas 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. 
53.724 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$ 30.640,70 ( trinta mil seiscentos e quarenta 
reais e setenta centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, 
o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, 
procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 
17:00, a este Oficio situado na cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, 
Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do 
débito discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito 
supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a 
contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de 
que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora estipulado, 
garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em favor da 
credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. 
Atenciosamente, GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SONIA CAMPOS 
PACHECO, CPF: 006.747.736-40.

Protocolo: 122.029
Requerimento nº 56742

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). SONIA CAMPOS 
PACHECO, CPF: 006.747.736-40, devedor(a) fiduciante do imóvel 
alienado, LOTE 22 DA QUADRA 24, JARDIM DA BARRAGEM V, 
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada 
no endereço de cobrança LOTE 22 DA QUADRA 24, JARDIM DA 
BARRAGEM V, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, 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 con-
feridas 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. 43.152 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$ 3.583,52 ( três mil quinhentos e oitenta e três 
reais e cinquenta 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. 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 RAYMUNDA 
SILVA RIBEIRO, CPF: 098.197.031-15.

Protocolo: 122.042
Requerimento nº 56801

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). RAYMUNDA SILVA RIBEIRO, 
CPF: 098.197.031-15, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, 
LOTE 25, DA QUADRA 10, CONJUNTO A, MANSÕES CAMARGO, 
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada 
no endereço de cobrança LOTE 25, DA QUADRA 10, CONJUNTO A, 
MANSÕES CAMARGO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO
CJ CNB 14 LOTE 10 ED. VENEZA  APARTAMENTO 821 TAGUATINGA 
NORTE BRASÍLIA DF 72115015, fica, por este edital, INTIMADO(A) do 
teor respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Docu-
mentos 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. 20.263 
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 imó-
vel, cujo valor corresponde a R$ 6.477,46 ( seis mil quatrocentos e 
setenta e sete 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-BH) 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 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 Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ALDERICO VIEIRA 
DA SILVA, CPF: 386.298.101-06.

Protocolo: 117.554
Requerimento nº 56842

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de 
Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para 
ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). ALDERICO VIEIRA DA SILVA, CPF: 
386.298.101-06, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, LOTE 02, 
QUADRA 07, MR-03, SETOR NORTE, PLANALTINA GO, a qual não 
tendo sido encontrada no endereço de cobrança LOTE 02, QUADRA 
07, MR-03, SETOR NORTE, PLANALTINA GO
SHCN 308, BLOCO E, SALA 204, ASA NORTE, BRASÍLIA DF, fica, por 
este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de 
Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, 
Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA 
- GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 
1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 5.021 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$ 21.090,50 ( vinte e um mil noventa reais e cinquenta centavos ), além 
das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha 
de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como 
“Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de 
V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça 
Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este 
edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser 
pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia 
desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumpri-
mento do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, 
nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamen-
te, GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, 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 SABRINA LAYANE 
DE ALMEIDA, CPF: 701.072.021-58.

Protocolo: 122.049
Requerimento nº 56858

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). SABRINA LAYANE DE ALMEI-
DA, CPF: 701.072.021-58, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, 
APARTAMENTO 101, 1º PAVIMENTO, RESIDENCIAL LAURA II, LOTE 
20 DA QUADRA 55, JARDIM DA BARRAGEM II, ÁGUAS LINDAS DE 
GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de co-
brança APARTAMENTO 101, 1º PAVIMENTO, RESIDENCIAL LAURA 
II, LOTE 20 DA QUADRA 55, JARDIM DA BARRAGEM II, ÁGUAS 
LINDAS DE GOIÁS-GO, 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, segun-
do 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. 78.987 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$ 4.378,30 ( quatro mil trezentos e setenta e oito 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-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 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 FERNANDO AUGUSTO 
RABELO, CPF: 564.859.131-49.

Protocolo: 122.051
Requerimento nº 56862

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). FERNANDO 
AUGUSTO RABELO, CPF: 564.859.131-49, devedor(a) fiduciante 
do imóvel alienado, LOTE 24, DA QUADRA 27, CONJUNTO B, 
MANSÕES CAMARGO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual 
não tendo sido encontrada no endereço de cobrança LOTE 24, DA 
QUADRA 27, CONJUNTO B, MANSÕES CAMARGO, ÁGUAS LIN-
DAS DE GOIÁS-GO, 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. 
21.925 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$ 8.713,28 
( oito mil setecentos e treze reais e vinte 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-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 discrimi-
nado. 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, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE HUGO LEONARDO 
GOMES DE OLIVEIRA, CPF: 045.003.511-59.

Protocolo: 117.571
Requerimento nº 56877

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 
e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ 
SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). HUGO LEONAR-
DO GOMES DE OLIVEIRA, CPF: 045.003.511-59, devedor(a) 
fiduciante do imóvel alienado, APARTAMENTO 103, BLOCO 
A, TÉRREO, TIPO B, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MADRID, 
CHÁCARA 98-A, CHÁCARAS SANTA MARIA, PLANALTINA 
GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança 
APARTAMENTO 103, BLOCO A, TÉRREO, TIPO B, CONDO-
MÍNIO RESIDENCIAL MADRID, CHÁCARA 98-A, CHÁCARAS 
SANTA MARIA, PLANALTINA GO SETOR SLE, QUADRA 01, 
CONJUNTO A, LOTE FT 49, PLANALTINA DF, fica, por este edi-
tal, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de 
Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e 
Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – 
PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo 
artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimen-
to do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) 
fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação fidu-
ciária, na matrícula nº. 75.614 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$ 24.107,40 ( vinte e quatro mil 
cento e sete reais e quarenta centavos ), além das despesas 
de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de 
débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) 
como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à 
INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 
17:00, a este Oficio situado na cidade de Planaltina - Goiás, 
a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde deverá 
efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital será 
publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser 
pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do 
último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de 
que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora 
estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade do 
imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, 
parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, GERVÁZIO 
FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DJONE ALVES 
DE PINHO, CPF: 705.537.631-99.

Protocolo: 122.061
Requerimento nº 56911

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). DJONE ALVES DE 
PINHO, CPF: 705.537.631-99, devedor(a) fiduciante do imóvel 
alienado, APARTAMENTO 203, 1º PAVIMENTO, RESIDENCIAL 
SOLAR DO DESCOBERTO II, LOTE 621-B DA QUADRA 31, 
CHÁCARAS QUEDAS DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS DE 
GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de 
cobrança APARTAMENTO 203, 1º PAVIMENTO, RESIDENCIAL 
SOLAR DO DESCOBERTO II, LOTE 621-B DA QUADRA 31, 
CHÁCARAS QUEDAS DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS DE 
GOIÁS-GO, 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 ECONO-
MICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato 
imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
75.290 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de 
V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das presta-
ções 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$ 
4.509,08 ( quatro mil quinhentos e nove 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-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 discrimi-
nado. 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

EEDITAL DE INTIMAÇÃO DE ALAN MAXIMO BARROS 
SOUZA, CPF: 927.104.411-87.

Protocolo: 122.063
Requerimento nº 56919

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). 
ALAN MAXIMO BARROS SOUZA, CPF: 927.104.411-87, 
devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 04, RE-
SIDENCIAL D ROSA IV, LOTE DE Nº 08-C DA QUADRA 
88, CONJUNTO A, SETOR 11, PARQUE DA BARRAGEM, 
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido 
encontrada no endereço de cobrança CASA 04, RESIDEN-
CIAL D ROSA IV, LOTE DE Nº 08-C DA QUADRA 88, CON-
JUNTO A, SETOR 11, PARQUE DA BARRAGEM, ÁGUAS 
LINDAS DE GOIÁS-GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) 
do teor respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis Títu-
los 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 - (GIGA-
D-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garan-
tido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 58.054 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$ 4.575,04 ( quatro mil quinhentos 
e setenta e cinco reais e quatro centavos ), além das des-
pesas 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 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, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE KLEDYSON KENNEDY 
ALVES CARDOSO, CPF: 707.805.401-66.

Protocolo: 117.581
Requerimento nº 56924

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 
e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ 
SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). KLEDYSON KE-
NNEDY ALVES CARDOSO, CPF: 707.805.401-66, devedor(a) 
fiduciante do imóvel alienado, APARTAMENTO 101, CONDO-
MÍNIO RESIDENCIAL ANDRADE, LOTE 03, QUADRA 04, MR-
07, SETOR NORTE, PLANALTINA GO, a qual não tendo sido 
encontrada no endereço de cobrança APARTAMENTO 101, 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ANDRADE, LOTE 03, QUADRA 
04, MR-07, SETOR NORTE, PLANALTINA GO
QUADRA 21, MC, LOTE 06, SETOR LESTE, PLANALTINA GO, 
fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório 
de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições 
conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, 
por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGA-
D-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por 
alienação fiduciária, na matrícula nº. 76.784 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 imputá-
veis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 5.539,92 ( cinco mil 
quinhentos e trinta e nove 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 ECONOMICA FEDERAL - 
(GIGAD-BH) como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, 
procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 
8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Planaltina - Goi-
ás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde deverá 
efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital será pu-
blicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago 
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia 
desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não 
cumprimento do referido pagamento no prazo ora estipulado, 
garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em 
favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, 
da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, GERVÁZIO FERNANDES 
DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.
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Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE NATINHO FLORENCIO 
DE BARROS, CPF: 553.912.651-34.

Protocolo: 117.586
Requerimento nº 56943

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e 
de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Docu-
mentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) respec-
tivo(a), Sr(a). NATINHO FLORENCIO DE BARROS, CPF: 553.912.651-34, 
devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, LOTE 10, QUADRA 46, JARDIM 
DAS PALMEIRAS, PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no 
endereço de cobrança LOTE 10, QUADRA 46, JARDIM DAS PALMEIRAS, 
PLANALTINA GO CONDOMÍNIO VERSALES, CONJUNTO C, LOTE 02, 
SOBRADINHO DF, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. 
O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Do-
cumentos. – PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições conferidas 
pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento 
do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) 
do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
65.143 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$ 58.003,20 ( cinquenta e oito mil três reais e vinte centavos 
), além das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na 
planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) 
como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO 
de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça 
Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edi-
tal 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 consoli-
dação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos 
do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, GERVÁZIO 
FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE KLEBER GOMES 
DOS SANTOS, CPF: 703.878.521-40.

Protocolo: 122.076
Requerimento nº 56959

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). KLEBER GOMES DOS SANTOS, CPF: 
703.878.521-40, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, APARTAMEN-
TO 202, 1º PAVIMENTO, RESIDENCIAL OURO PRETO V, LOTE 15 DA 
QUADRA C-13, MANSÕES VILLAGE, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a 
qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança APARTAMEN-
TO 202, 1º PAVIMENTO, RESIDENCIAL OURO PRETO V, LOTE 15 DA 
QUADRA C-13, MANSÕES VILLAGE, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, 
fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Re-
gistros 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. 
78.928 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 convencio-
nais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos 
legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao 
imóvel, cujo valor corresponde a R$ 3.903,92 ( três mil novecentos e 
três 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 
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 con-
solidação 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 MARLENE 
DOMINGOS ALVES, CPF: 836.087.611-87.

Protocolo: 122.079
Requerimento nº 56973

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). MARLENE DOMINGOS ALVES, CPF: 
836.087.611-87, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, APARTA-
MENTO 102, PAVIMENTO TÉRREO, RESIDENCIAL IMPERIAL VII, LOTE 
08 DA QUADRA 72, JARDIM DA BARRAGEM VI, ÁGUAS LINDAS DE 
GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança 
APARTAMENTO 102, PAVIMENTO TÉRREO, RESIDENCIAL IMPERIAL 
VII, LOTE 08 DA QUADRA 72, JARDIM DA BARRAGEM VI, ÁGUAS 
LINDAS DE GOIÁS-GO, 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 atri-
buições 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. 68.470 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$ 4.644,76 ( quatro mil 
seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta 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-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 Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SUEDE 
BARBOZA SOUZA, CPF: 029.644.751-05.

Protocolo: 117.603
Requerimento nº 56994

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Do-
cumentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) 
respectivo(a), Sr(a). SUEDE BARBOZA SOUZA, CPF: 029.644.751-05, 
devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 36-A, CONDOMÍNIO RE-
SIDENCIAL ACROPOLE X, LOTE 36, QUADRA 06, SETOR AEROPORTO, 
2° ETAPA, PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço 
de cobrança CASA 36-A, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ACROPOLE X, 
LOTE 36, QUADRA 06, SETOR AEROPORTO, 2° ETAPA, PLANALTINA GO
QUADRA 02, CONJUNTO I, CASA 48, SETOR RESIDENCIAL LESTE, 
PLANALTINA, BRASÍLIA DF, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor 
respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições confe-
ridas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento 
do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) 
do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
76.973 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$ 4.881,87 ( quatro mil oitocentos e oitenta e um reais e 
oitenta e sete centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, 
o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, 
procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 
17:00, a este Oficio situado na cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, 
Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do 
débito discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito 
supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a 
contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de 
que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora estipulado, 
garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em favor da 
credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. 
Atenciosamente, GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MARIA DO DESTERRO 
DOS SANTOS SILVA, CPF: 565.126.511-20 e RONALDO 

FERREIRA DA SILVA, CPF: 619.197.211-34.
Protocolo: 122.090

Requerimento nº 57007
 
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). MARIA DO DESTERRO DOS 
SANTOS SILVA, CPF: 565.126.511-20 e RONALDO FERREIRA DA 
SILVA, CPF: 619.197.211-34, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, 
APARTAMENTO 101, TÉRREO, RESIDENCIAL OURO VERDE II, LOTE 
11-A DA QUADRA B-06, MANSÕES POR DO SOL, ÁGUAS LINDAS DE 
GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança 
APARTAMENTO 101, TÉRREO, RESIDENCIAL OURO VERDE II, LOTE 
11-A DA QUADRA B-06, MANSÕES POR DO SOL, ÁGUAS LINDAS 
DE GOIÁS-GO, 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-BH), 
credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação fi-
duciária, na matrícula nº. 65.439 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$ 4.351,77 ( quatro mil 
trezentos e cinquenta e um reais e setenta e sete centavos ), além das 
despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de 
débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como 
“Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de 
V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de 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 (quin-
ze) 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 VANESSA 
PAES ALEIXO, CPF: 029.022.321-01.

Protocolo: 122.091
Requerimento nº 57009

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). VANESSA PAES ALEIXO, CPF: 
029.022.321-01, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 23, 
RESIDENCIAL VILA DO PARQUE, LOTE 07 DA QUADRA 76, CON-
JUNTO A, SETOR 12, PARQUE DA BARRAGEM, ÁGUAS LINDAS 
DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de 
cobrança CASA 23, RESIDENCIAL VILA DO PARQUE, LOTE 07 DA 
QUADRA 76, CONJUNTO A, SETOR 12, PARQUE DA BARRAGEM, 
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) 
do teor respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Do-
cumentos 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. 57.145 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 correspon-
de a R$ 7.245,63 ( sete mil duzentos e quarenta e cinco reais e sessenta 
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 Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PIERRY PEREIRA 
DOS SANTOS, CPF: 715.299.281-92.

Protocolo: 117.611
Requerimento nº 57026

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Na-
turais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de 
Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para 
ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). PIERRY PEREIRA DOS SANTOS, 
CPF: 715.299.281-92, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, 
CASA 05-Q, CONDOMÍNIO ESTÂNCIA DAS PALMEIRAS I, LOTE 05, 
QUADRA 41, JARDIM DAS PALMEIRAS, PLANALTINA GO, a qual 
não tendo sido encontrada no endereço de cobrança CASA 05-Q, 
CONDOMÍNIO ESTÂNCIA DAS PALMEIRAS I, LOTE 05, QUADRA 
41, JARDIM DAS PALMEIRAS, PLANALTINA GO
QUADRA 23, LOTE 05 SN, JARDIM DAS PALMEIRAS, PLANALTINA 
GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de 
Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições 
e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLA-
NALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 
26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato 
imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 87.890 deste 
Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-
-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se ven-
ceram até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e 
os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as 
contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde 
a R$ 6.220,40 ( seis mil duzentos e vinte reais e quarenta centavos ), além 
das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha 
de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como 
“Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de 
V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça 
Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este 
edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser 
pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia 
desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumpri-
mento do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, 
nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ALEXANDRE LESSA DE 
OLIVEIRA FILHO, CPF: 625.462.583-03.

Protocolo: 122.097
Requerimento nº 57033

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). ALEXANDRE LESSA DE OLI-
VEIRA FILHO, CPF: 625.462.583-03, devedor(a) fiduciante do imóvel 
alienado, APARTAMENTO 102, TÉRREO, RESIDENCIAL NEW VER-
TICAL III, LOTE AV3-A3-A, SETOR 10, PARQUE DA BARRAGEM, 
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada 
no endereço de cobrança APARTAMENTO 102, TÉRREO, RESIDEN-
CIAL NEW VERTICAL III, LOTE AV3-A3-A, SETOR 10, PARQUE DA 
BARRAGEM, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, 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 LIN-
DAS 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 matrí-
cula nº. 70.803 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$ 4.580,67 ( quatro 
mil quinhentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos ), além das 
despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha 
de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) 
como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à 
INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, 
a este Oficio situado na cidade de 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 Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ALISSON 
SILVA SANTANA, CPF: 029.142.461-96.

Protocolo: 117.616
Requerimento nº 57040

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 
e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ 
SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). ALISSON SILVA 
SANTANA, CPF: 029.142.461-96, devedor(a) fiduciante do imó-
vel alienado, CASA 13-B, RESIDENCIAL FERNANDES LIMEIRA, 
LOTE 13, QUADRA 16, MR-02, SETOR NORTE, PLANALTINA 
GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança 
CASA 13-B, RESIDENCIAL FERNANDES LIMEIRA, LOTE 13, 
QUADRA 16, MR-02, SETOR NORTE, PLANALTINA GO
SETOR DE MANSOES, CONJUNTO 03, MÓDULO 05, CASA 
55, SOBRADINHO DF, fica, por este edital, INTIMADO(A) do 
teor respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis, Registro 
Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das 
Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLANALTI-
NA - GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 
26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento 
do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) 
fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação 
fiduciária, na matrícula nº. 74.758 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 encar-
gos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 5.688,84 
( cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e oitenta 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 Planaltina - Goiás, a Quadra CC, 
Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, 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 
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, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, 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 PAULO RODRIGUES 
DA SILVA, CPF: 457.088.368-06 e REGIANE LOURENÇO 

DA SILVA, CPF: 708.725.391-30.
Protocolo: 122.101

Requerimento nº 57044

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 
PAULO RODRIGUES DA SILVA, CPF: 457.088.368-06 e REGIA-
NE LOURENÇO DA SILVA, CPF: 708.725.391-30, devedor(a) 
fiduciante do imóvel alienado, APARTAMENTO 303, SEGUNDO 
PAVIMENTO, RESIDENCIAL PREMIER DI ROMA, LOTE 03-C 
DA QUADRA 06, JARDIM ÁGUAS LINDAS, ÁGUAS LINDAS 
DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço 
de cobrança APARTAMENTO 303, SEGUNDO PAVIMENTO, 
RESIDENCIAL PREMIER DI ROMA, LOTE 03-C DA QUADRA 
06, JARDIM ÁGUAS LINDAS, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, 
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 
FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato 
imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
73.316 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$ 5.305,64 ( cinco mil trezentos e cinco reais e 
sessenta 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 FRANCIENE SANTOS 
LUDUGERO, CPF: 089.668.021-50.

Protocolo: 122.108
Requerimento nº 57068

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). FRANCIE-
NE SANTOS LUDUGERO, CPF: 089.668.021-50, devedor(a) 
fiduciante do imóvel alienado, APARTAMENTO 103, TÉRREO, 
RESIDENCIAL OURO PRETO XXI, LOTE 21 DA QUADRA 
46, CONJUNTO A, SETOR 08, PARQUE DA BARRAGEM, 
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido 
encontrada no endereço de cobrança APARTAMENTO 103, 
TÉRREO, RESIDENCIAL OURO PRETO XXI, LOTE 21 DA 
QUADRA 46, CONJUNTO A, SETOR 08, PARQUE DA BAR-
RAGEM, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO
QUADRA 105 LOTE 2, CIDADE JARDIM, ÁGUAS LINDAS DE 
GOIÁS-GO 72911024, 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) 
fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação fidu-
ciária, na matrícula nº. 82.884 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$ 4.620,77 ( quatro mil seiscentos 
e vinte reais e setenta e sete centavos ), além das despesas 
de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de 
débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) 
como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo 
à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 
às 17:00, a este Oficio situado na cidade de 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, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FRANCISCO DAS CHAGAS 
PEREIRA CASTRO, CPF: 658.095.301-25.

Protocolo: 117.627
Requerimento nº 57076

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 
e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SA-
BER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). FRANCISCO DAS 
CHAGAS PEREIRA CASTRO, CPF: 658.095.301-25, devedor(a) 
fiduciante do imóvel alienado, CASA 10, TIPO II, RESIDENCIAL 
ALTO DA COLINA, LOTE 124-A, CHÁCARAS SANTA MARIA, 
PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no ende-
reço de cobrança CASA 10, TIPO II, RESIDENCIAL ALTO DA 
COLINA, LOTE 124-A, CHÁCARAS SANTA MARIA, PLANAL-
TINA GO QUADRA 06, CONJUNTO 06-I, CASA 05, JARDIM 
RORIZ, PLANALTINA DF, fica, por este edital, INTIMADO(A) 
do teor respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis, Registro 
Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das 
Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA 
- GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, 
parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduci-
ário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, 
na matrícula nº. 58.724 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$ 46.587,90 ( quarenta e seis mil 
quinhentos e oitenta e sete reais e noventa centavos ), além 
das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, 
na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 
(GIGAD-BH) como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, 
procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário 
de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Planaltina 
- Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde 
deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital 
será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado 
ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do 
último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de 
que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora 
estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade do 
imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, 
parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, GERVÁZIO 
FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.
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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 MARIA JESSICA 
DA SILVA FERREIRA, CPF: 712.336.671-90.

Protocolo: 122.111
Requerimento nº 57084

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). MARIA JESSICA DA SILVA FERREIRA, 
CPF: 712.336.671-90, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, APARTA-
MENTO 102, TÉRREO, BLOCO C, RESIDENCIAL ALBERTO DE MELLO, 
CHÁCARA 1.440 DA QUADRA 45, CHÁCARAS QUEDAS DO DESCO-
BERTO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontra-
da no endereço de cobrança APARTAMENTO 102, TÉRREO, BLOCO C, 
RESIDENCIAL ALBERTO DE MELLO, CHÁCARA 1.440 DA QUADRA 45, 
CHÁCARAS QUEDAS DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-
-GO, 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) fiduciário(a) 
do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
72.449 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, inclusi-
ve tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor 
corresponde a R$ 3.651,91 ( três mil seiscentos e cinquenta e um 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 FE-
DERAL - (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 Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE JONAS JOAQUIM 
DOS SANTOS, CPF: 033.440.043-01.

Protocolo: 117.631
Requerimento nº 57090

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documen-
tos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), 
Sr(a). JONAS JOAQUIM DOS SANTOS, CPF: 033.440.043-01, devedor(a) 
fiduciante do imóvel alienado, CASA 06-A, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
DOM AQUINO III, LOTE 06, QUADRA 16, PARQUE ITAPUA I, PLANALTINA 
GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança CASA 
06-A, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOM AQUINO III, LOTE 06, QUADRA 
16, PARQUE ITAPUA I, PLANALTINA GO QUADRA 16, CASA 15, PARQUE 
ITAPUA, PLANALTINA GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor 
respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições conferidas 
pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento 
do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) 
do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
70.106 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$ 27.360,60 ( vinte e sete mil trezentos e sessenta reais 
e sessenta centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, 
o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FE-
DERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, 
procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 
17:00, a este Oficio situado na cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, 
Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do 
débito discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito 
supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a 
contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de 
que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora estipulado, 
garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em favor da 
credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. 
Atenciosamente, GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SERGIO 
FERNANDES EUGENIO, CPF: 154.519.718-03.

Protocolo: 117.636
Requerimento nº 57110

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documen-
tos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), 
Sr(a). SERGIO FERNANDES EUGENIO, CPF: 154.519.718-03, devedor(a) 
fiduciante do imóvel alienado, CASA 08-D, RESIDENCIAL GANESH, LOTE 
08, QUADRA 43, JARDIM PAQUETÁ, PLANALTINA GO, a qual não tendo 
sido encontrada no endereço de cobrança CASA 08-D, RESIDENCIAL 
GANESH, LOTE 08, QUADRA 43, JARDIM PAQUETÁ, PLANALTINA GO
QUADRA 15, LOTE 01, CASA 02, VICENTINA VI, PLANALTINA DF, 
fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório 
de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições 
conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por 
requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), 
credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação 
fiduciária, na matrícula nº. 71.865 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 con-
tribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde 
a R$ 34.241,80 ( trinta e quatro mil duzentos e quarenta e um reais e 
oitenta centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, 
o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações anteriores”. 
Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário 
de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Planaltina - Goiás, 
a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde deverá efetuar 
o pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado por 3 
dias, devendo o débito supramencionado ser pago no prazo 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, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DIOGO MONTEIRO 
VILAS BOAS, CPF: 047.541.711-95.

Protocolo: 117.651
Requerimento nº 57157

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documen-
tos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), 
Sr(a). DIOGO MONTEIRO VILAS BOAS, CPF: 047.541.711-95, devedor(a) 
fiduciante do imóvel alienado, CASA 08, RESIDENCIAL OURO VERME-
LHO II, QUADRA 213, LOTE 08, JARDIM PAQUETÁ, PLANALTINA-GO, 
a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança CASA 08, 
RESIDENCIAL OURO VERMELHO II, QUADRA 213, LOTE 08, JARDIM 
PAQUETÁ, PLANALTINA-GO Q2, CONJUNTO 02, LOTE 06, BLOCO D, 
APARTAMENTO 404, PARANOÁ PARQUE, BRASÍLIA-DF, fica, por este 
edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis, 
Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das 
Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS, 
segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei 
n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GI-
GAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por aliena-
ção fiduciária, na matrícula nº. 72.086 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 imputá-
veis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 3.941,11 ( três mil novecentos e 
quarenta e um reais e onze centavos ), além das despesas de cobrança e de 
intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONO-
MICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações anteriores”. 
Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 
às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra 
CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde deverá efetuar o pagamento 
do débito discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o 
débito supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias a contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente 
de que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora estipulado, 
garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em favor da 
credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. 
Atenciosamente, GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE RAUL 
DA SILVA FIRMINO, CPF: 055.409.264-63.

Protocolo: 122.135
Requerimento nº 57295

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). RAUL DA 
SILVA FIRMINO, CPF: 055.409.264-63, devedor(a) fiduciante do 
imóvel alienado, CASA 05, RESIDENCIAL BORGES, LOTE 20 
DA QUADRA 89 CONJUNTO A, SETOR 11, PARQUE DA BAR-
RAGEM, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido 
encontrada no endereço de cobrança CASA 05, RESIDENCIAL 
BORGES, LOTE 20 DA QUADRA 89 CONJUNTO A, SETOR 
11, PARQUE DA BARRAGEM, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO
QNO 15 CONJUNTO G LOTE 53 SETOR O CEILÂNDIA BRA-
SÍLIA DF 72220140, 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) 
fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação 
fiduciária, na matrícula nº. 46.669 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 encar-
gos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 6.036,50 
( seis mil trinta 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 Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE IEDA NOVAIS 
PEREIRA, CPF: 012.773.691-35 e IVANEIDE NOVAIS 

PEREIRA, CPF: 036.144.831-77.
Protocolo: 117.705

Requerimento nº 57308

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e 
de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para 
ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). IEDA NOVAIS PEREIRA, CPF: 
012.773.691-35 e IVANEIDE NOVAIS PEREIRA, CPF: 036.144.831-
77, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 09-A, RE-
SIDENCIAL AMARAL II, LOTE 09, QUADRA 16, MR-04, SETOR 
NORTE, PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no 
endereço de cobrança CASA 09-A, RESIDENCIAL AMARAL II, 
LOTE 09, QUADRA 16, MR-04, SETOR NORTE, PLANALTINA GO
CONDOMÍNIO DEL LAGO, QR 318, CONJUNTO B, LOTE 04, 
ITAPUA, PARANOA DF, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor 
respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das 
Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Ju-
rídicas e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS, segundo 
as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei 
n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 67.583 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$ 4.205,47 ( quatro mil duzen-
tos e cinco reais e quarenta e sete centavos ), além das despesas 
de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de dé-
bitos, 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 Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 
02, Sobreloja – Praça Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do 
débito discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo 
o débito supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 
(quinze) dias a contar do último dia desta publicação. Por oportuno, 
fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido pagamento 
no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de 
propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos 
do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FRANCISCO GOMES DA SIL-
VA, CPF: 027.402.841-79 e FRANCILENE ALVES DE SOUSA 

SILVA, CPF: 003.818.413-32.
Protocolo: 117.709

Requerimento nº 57331

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e 
de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). FRANCISCO GOMES DA 
SILVA, CPF: 027.402.841-79 e FRANCILENE ALVES DE SOUSA 
SILVA, CPF: 003.818.413-32, devedor(a) fiduciante do imóvel 
alienado, LOTE 25, QUADRA 03, MR-10, SETOR OESTE, PLA-
NALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de 
cobrança LOTE 25, QUADRA 03, MR-10, SETOR OESTE, PLA-
NALTINA GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respecti-
vo. O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e 
de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS, segundo as 
atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei 
n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 19.122 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 con-
vencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, 
os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condomi-
niais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 5.312,86 
( cinco mil trezentos e  doze 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-BH) como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, 
procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário 
de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Planaltina 
- Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde 
deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital 
será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado 
ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do 
último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de 
que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora 
estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade do 
imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, 
parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, GERVÁZIO 
FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ALYSON DE 
SOUZA MENDONÇA, CPF: 013.346.471-78.

Protocolo: 122.145
Requerimento nº 57348

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). ALYSON 
DE SOUZA MENDONÇA, CPF: 013.346.471-78, devedor(a) 
fiduciante do imóvel alienado, CASA 03, RESIDENCIAL 
ENSEADA, CHACARA 15 DA QUADRA C, CHÁCARAS COIM-
BRA, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido 
encontrada no endereço de cobrança CASA 03, RESIDEN-
CIAL ENSEADA, CHACARA 15 DA QUADRA C, CHÁCARAS 
COIMBRA, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO
QNM 36 CONJUNTO E CASA 33 FU TG02 CEILÂNDIA 
DF 72145605, 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) 
fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação 
fiduciária, na matrícula nº. 46.929 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 encar-
gos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 6.349,80 ( 
seis mil trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos 
), além das despesas de cobrança e de intimação, o qual é 
lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações 
anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que 
se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de 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 VALDINEY EVANGELISTA 
DA SILVA, CPF: 782.659.831-15.

Protocolo: 122.159
Requerimento nº 57427

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). VALDINEY 
EVANGELISTA DA SILVA, CPF: 782.659.831-15, devedor(a) 
fiduciante do imóvel alienado, LOTE 01A-42 DA QUADRA 
D-04 CONJUNTO A, MANSÕES ILHA BELLA, ÁGUAS LINDAS 
DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço 
de cobrança LOTE 01A-42 DA QUADRA D-04 CONJUNTO A, 
MANSÕES ILHA BELLA, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, 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) fiduciário(a) do contrato 
imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
37.967 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$ 4.170,46 ( quatro mil cento e setenta 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-BH) 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 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 RAIMUNDO 
PEREIRA TAVARES, CPF: 351.006.303-10.

Protocolo: 122.167
Requerimento nº 57493

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). RAIMUN-
DO PEREIRA TAVARES, CPF: 351.006.303-10, devedor(a) 
fiduciante do imóvel alienado, LOTE 573-A DA QUADRA 30, 
CHÁCARAS QUEDAS DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS DE 
GOIÁS - GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de 
cobrança LOTE 573-A DA QUADRA 30, CHÁCARAS QUEDAS 
DO DESCOBERTO, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO, 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) fiduciário(a) do contrato 
imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
36.155 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de 
V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das presta-
ções 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$ 3.599,57 ( três mil quinhentos e noventa e nove reais e 
cinquenta e sete centavos ), além das despesas de cobrança e 
de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença 
de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de 
V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este 
Oficio situado na cidade de 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 BEATRIZ 
ALEXANDRE BILEU DE LIMA, CPF: 074.337.395-21.

Protocolo: 122.739
Requerimento nº 58526

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). BEATRIZ 
ALEXANDRE BILEU DE LIMA, CPF: 074.337.395-21, deve-
dor(a) fiduciante do imóvel alienado, LOTE 13 DA QUADRA 
A-09, MANSÕES OLINDA, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, 
a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança 
LOTE 13 DA QUADRA A-09, MANSÕES OLINDA, ÁGUAS 
LINDAS DE GOIÁS-GO, 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) 
fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação 
fiduciária, na matrícula nº. 77.633 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 encar-
gos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 14.701,10 
( quatorze mil setecentos e um reais e dez 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 CHARLES 
SANTOS FERREIRA, CPF: 037.572.315-38.

Protocolo: 123.305
Requerimento nº 58747

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). CHARLES 
SANTOS FERREIRA, CPF: 037.572.315-38, devedor(a) fidu-
ciante do imóvel alienado, CASA C, RESIDENCIAL PERFIL II, 
LOTE 24-B DA QUADRA 05, JARDIM ÁGUAS LINDAS, ÁGUAS 
LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada 
no endereço de cobrança CASA C, RESIDENCIAL PERFIL II, 
LOTE 24-B DA QUADRA 05, JARDIM ÁGUAS LINDAS, ÁGUAS 
LINDAS DE GOIÁS-GO
QNR 5 CONJUNTO M CASA 10 CEILÂNDIA NORTE BRASÍLIA 
DF 72275676, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respec-
tivo. 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. 
71.159 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$ 20.337,70 
( vinte mil trezentos e trinta e sete 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 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 discrimi-
nado. 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. 
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Mercado e Marketing
FASHION BLOG - As tendências para as estações Primavera-Verão 2022 já estão em destaque no Flamboyant 
Fashion Blog. A seleção traz desde moda praia e calçados a peças soltinhas, confortáveis e até volumosas para 
arrasar na temporada. Em pauta, tons alegres e vibrantes, incluindo babados, estampas, fibras naturais e o estilo 
feito à mão. Na cartela de cores, destaque para o rosa pink, laranja, neon e outros tons.

&CASAS        MARCAS

n Maria Reis mariareisjornalista6@gmail.com

Botik, marca do Boticário lança linha 
de Ácido Glicólico
SÃO QUATRO PRODUTOS - Botik, marca 
de tratamento facial do Boticário, lançou 
a linha Ácido Glicólico. Para a novidade, 
a Botik apresenta quatro produtos que 
podem ser incorporados na rotina de 
cuidados faciais. O grande destaque da 
linha é a Máscara Facial Reset Noturno, 
que acelera a renovação celular para reduzir 
linhas finas, restaurar a luminosidade e 
uniformizar a textura da pele.

Linha de condimentos em pote Dona 
Raiz ganha novos sabores
CARNE SABOROSA E ALHO E CEBOLA 
- Dona Raiz marca da indústria GSA 
Alimentos amplia a linha de temperos em 
pó no em pote. São dois sabores: carne 
saborosa e alho e cebola – ganham novas 
versões que permite mais facilidade e 
agilidade no momento de servir, com um 
dosador e uma maior porção. Os produtos 
são comercializados em potes com 50 
gramas cada e são sem gordura e sem 
glutamato. Dona Raiz já contava com 
colorau, canela moída, cúrcuma em pó, 
pimenta calabresa, pimenta do reino e 
orégano em flocos.

A Inoar Cosméticos adquiriu a marca 
Banho a Banho
COM DUPLO 
OBJETIVO - A Inoar 
Cosméticos, indústria 
brasileira de capital 
100% nacional, adquiriu 
a marca Banho a Banho, 
com investimento de 
R$ 12 milhões, com um 
duplo objetivo: inserir sua 
marca em nova categoria 
de produtos de higiene 
pessoal (desodorantes, 
sabonetes, hidratantes) 
e também fortalecer 
sua estratégia de 
internacionalização. 
Para isso, parte do 
investimento está 
direcionada para o 
resgate da embalagem 
e fragrâncias originais 
do produto, buscando 
a memória da marca 
em sua essência. Como todos os produtos da Inoar, a nova linha Banho a Banho é 100% vegana e contará 
com toda a tecnologia de ponta desenvolvida pela indústria. As embalagens, layout, apelos, ingredientes foram 
reformulados e redesenhados, tendo como ponto de partida a embalagem original da linha com tons pastéis 
que simbolizam o autocuidado e esse momento do banho/higiene.

Fotos: Divulgação/Ilustração

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Lobão tenta falsificar o ex-
ame de DNA. Gael se des-
culpa com René por ter des-
confiado da amizade entre o 
ator e Ana. Nat e Duca plane-
jam invadir a Khan. Lucrécia 
convida Edgard para o jantar 
em que Henrique lhe pedirá a 
mão de Jade em namoro. Nat 
convence Lobão a passar a 
noite com ela e avisa a Duca. 

Jade sente saudade de Co-
bra, mas tenta reprimir seus 
sentimentos. Cobra sofre 
um pequeno acidente, Jade 
cuida do rapaz e os dois aca-
bam se beijando. Lucrécia se 
incomoda com o atraso de 
Jade para o jantar. Duca con-
segue entrar na academia de 
Lobão. Edgard sente ciúmes 
de Lucrécia com Heideguer. 

Malhação “Sonhos”

Nos Tempos do Imperador

Pega Pega

resumo de novelas

Dolores não aceita fugir 
com Pilar. Tonico ataca Pedro 
mais uma vez em seu jornal. 
Teresa confronta Luísa, que 
tem um desmaio. Alberto se 
despede de Clemência, que 
sofre com a partida. Tere-
sa conversa com Vitória. Pi-
lar procura Samuel, e Zayla 
tem uma crise de ciúmes. 
Vitória descobre que um de 
seus imóveis está ocupado. 

Jamil provoca Guebo ao ver 
Samuel com Zayla. Clem-
ência foge, e Quinzinho in-
venta para Vitória que foi ela 
quem vendeu seus imóveis. 
O jornal de Tonico é invadi-
do. Borges e Tonico ferem 
Guebo, mas não conseguem 
descobrir sua identidade. 
Pedro decide casar Isabel e 
Leopoldina, e pede que Tere-
sa e Luísa trabalhem juntas.

Tânia resiste, mas acaba 
depondo a favor de Cíntia. 
Pedrinho e Arlete passam 
a noite juntos. Cíntia é lib-
erada da prisão pelo del-
egado Siqueira. O plano 
de fuga de Sandra Helena 
fracassa, ela recebe alta e 
é levada novamente para 
a prisão. Cíntia pergunta 
a Júlio o nome da pessoa 

que a incriminou e, diante 
de seu silêncio, a menina 
pede ao garçom que não 
a procure mais. Delegado 
Siqueira entrega a Pedrin-
ho os dólares que achou 
no carrinho da camareira. 
A casa de Tereza e Borges 
pega fogo. Timóteo sur-
preende Mônica ao apare-
cer na enfermaria. 

Gênesis
José finalmente fica soz-

inho com Asenate. Judá 
sente o impacto das pa-
lavras de Muriel. Sheshi 
afoga as mágoas na bebi-
da. Judá reencontra Isra-
el. Shetep ampara o faraó. 
Anos depois, Neferíades 
observa José na piscina do 
palácio. José se surpreende 

ao rever Asenate. Shareder 
se desentende com Herit. 
Meritre faz um triste pedido 
a Pentephres. Neferíades 
se insinua para José. Muri-
el se irrita com a atitude de 
Judá. O faraó fica chocado 
com uma mensagem. José 
tenta sair da armadilha 
de Neferíades. 

Império
Cristina afirma aos 

irmãos que José Alfredo 
irá recuperar o dinheiro 
roubado. Maria Clara e 
José Pedro ficam indigna-
dos com Cristina. Vicen-
te tenta consolar Maria 
Clara. Cora implora para 
Jurema e Reginaldo lhe 
concederem uma folga. 
Danielle tenta avisar a 
Maurílio que José Alfredo 
está vivo. Reginaldo ob-
serva Cora dormir. José 

Alfredo inicia seu depoi-
mento para o delegado. 
Téo tenta confirmar com 
Maria Marta se Silviano 
foi seu primeiro marido. 
Magnólia fica encantada 
com a matéria que Téo 
escreve sobre ela. Maria 
Marta implora para Ro-
drigo deixá-la falar com 
José Alfredo. João Lucas 
defende Cristina. Maria 
Marta se encontra com 
José Alfredo.

O jovem queria entrar 
para a polícia. Inscreveu-se 

e foi chamado para um teste.
– Neste teste é necessário ter raciocínio 

rápido – alertou o examinador.
– O que foi que disse?
– Que está dispensado.

TEIXEIRA MENDES CONTA
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ABGM
EMBROMAÇÃO

AIRATOVE
CEGOCAID

JACARANDA
REMOTOOE

MIEBMEL
VIARINITE

SPROAT
COMPOTABAR
UNEIMAGO

TOUCARN
ELASANSEI

ANAGSUC
TROPICALIA

O crime
de quem
tem dois
cônjuges

Decisão 
precipita-

da no
impulsivo
(?) sanitá-
rio, destino
usual do 

lixo urbano

Band-(?),
pequeno
curativo
adesivo

Árvore
nobre da

Mata
Atlântica

"O Amor
no (?)",
filme

brasileiro
O controle
de apare-
lhos ele-
trônicos

Torna
dócil

(o animal
selvagem)

Peixe de
pele lisa

que come
detritos

"Palco"
informal

do samba
de mesa

Acessório
usado na 
hidrogi-
nástica

Região de 
coloniza-

ção alemã
no Brasil

Movimen-
to musical

de Gil e
Caetano

Vogal te-
mática da
terceira 

conjugação

A primeira astronauta
afro-ame-
ricana a ir
ao espaço

Mentira;
embuste
(bras.)

Dieta ali-
mentar que visa equi-
librar o yin e o yang

Estilo das obras de 
Aleijadinho

Litecoin
(Econ.)

(?) de Che-
shire, per-
sonagem de "Alice no
País das Maravilhas" 

Contempla

Ausência
de leis

O "A", na
sigla RAF
O nó difícil
de desatar

Cópia de 
documento
Frutas em

calda

Exército
Brasileiro

(sigla)
Inflama-
ção nasal
que pode
ter origem
alérgica

Ilha do 
(?), 

reserva 
ecológica 
situada 

no 
Paraná

Entidade
estudantil

Reduto
familiar

Cerveja
inglesa
Lacuna,

em inglês

A favor de
Gás do
efeito
estufa

Garra; vo-
racidade

A classe
média
baixa

Neto de imigrantes
japoneses

Estágio adulto de um
inseto (Entomol.)

Letras que antecedem
o cifrão, no dólar

 3/ale — gap. 6/anomia. 10/embromação — mae jemison.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Você pode ter 
muitas mulheres, 
mas chifre você 
só pode ter dois.

O Sol em Leão vai 
iluminar sua cria-
tividade, querido, 
portanto hoje o dia 

promete uma pitada de di-
versão e muito bom humor. 
Você pode se divertir com as 
pequenas coisas do dia a dia, 
achando graça em tudo ou 
fazendo piada. 

O Sol em Leão vai 
iluminar sua rotina 
doméstica, trazen-
do mais luz, alegria 

e diversão para dentro da sua 
casa. Hoje, você pode renovar 
algum espaço da casa, além de 
redecorar e mudar as coisas de 
lugar. Visitas podem ser espera-
das, assim como festas.

O Sol em Leão vai 
iluminar sua mente 
e a sua capacida-

de de se comunicar, mas será 
preciso tomar cuidado para não 
aumentar, mentir ou, ainda, pro-
meter coisas que depois não 
conseguirá cumprir. Portanto a 
as habilidades sociais estão em 
alta neste dia.

O Sol em Leão 
vai iluminar seus 
valores, portanto 

vai ser importante manter sua 
firmeza e seu caráter – agin-
do com lealdade a si e depois 
com os outros. Pode ter um dia 
cheio de prazer e segurança. 
Mantenha sua disciplina para 
ter um dia produtivo.

O Sol em Leão vai 
iluminar sua identi-
dade. Mais do que 

nunca, chegou o momento de re-
nascer e reafirmar sua essência. 
Seu magnetismo pode estar alto. 
Hoje o dia favorece suas atitu-
des com bastante autoconfiança. 
Você pode sentir que o dia traz 
um pouco de responsabilidade.

O Sol em Leão vai 
iluminar sua fé, 
suas inspirações 

e suas intuições. Você pode se 
sentir num caos se quiser con-
trolar tudo o tempo todo. A sua 
fé está sendo testada, por isso 
é momento de confiar e deixar 
as coisas acontecerem. Seguir 
o fluxo é confiar em algo maior.

O Sol em Leão vai 
iluminar sua casa 
de amigos e pro-

jetos de vida. Você pode rece-
ber muita ajuda de algum amigo 
querido. Bom momento para 
investir tempo em algum projeto 
autoral, caso tenha essa vonta-
de. Rapidamente, esse projeto 
pode sair do papel.

O Sol em Leão vai 
iluminar sua carreira 
e sua popularidade. 

Você poderá, de repente, receber 
mais elogios e reconhecimento. 
Aproveite a onda de magnetismo 
que esse Sol vai te trazer. Bom 
momento também para usar seu 
poder de liderança, se expor ou 
usar sua criatividade.

O Sol em Leão vai 
iluminar seus cami-
nhos, portanto pre-

pare-se para viver novidades. 
Viagens ou convites para pas-
seios, estudos e outras peque-
nas parcerias podem aparecer. 
Sua mente pode estar mais 
clara e você conseguirá tomar 
decisões com mais facilidade.

O Sol em Leão vai 
iluminar suas ques-
tões mais profun-

das, mostrando mais de você 
mesmo e das suas necessida-
des. Pode ficar bem mais difícil 
de ir contra si mesmo, portanto 
você pode estar mais impaciente 
e, ao mesmo tempo, tentando 
ser dono de si e bem-resolvido. 

O Sol em Leão vai 
iluminar as suas re-
lações. Seu par pode 
brilhar muito, ser re-

conhecido ou estar vivendo um 
período de sorte em suas em-
preitadas, o que enche você de 
orgulho. É um momento para ser 
bastante companheiro. Boa fase 
para firmar parcerias de sucesso.

O Sol em Leão vai 
iluminar sua rotina 
de trabalho, poden-

do trazer novas oportunidades, 
inclusive. Bom momento para 
cuidar mais da aparência. Você 
pode, de repente, fazer uma nova 
dieta e buscar comprar novas 
roupas. A vaidade vai estar mais 
presente no seu dia a dia.

Peanuts


