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Ator Paulo César Pereio 
comemora 81 anos com filhos
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PÁGINA 05

LIXOS RECICLÁVEIS
1ª Semana Lixo Zero 
desperta conscientização 
ambiental e gera renda para 
famílias em Aparecida

Materiais recicláveis e produtos eletrônicos recolhidos 
pela campanha em parques

Professora de 
Taipas chega 
pela terceira vez 
à etapa final 
da Olimpíada 
de Língua 
Portuguesa

EDUCAÇÃO

ONG contratada pela Novacap dará suporte 
psicológico e treinamento a 244 homens e 
mulheres, egressos do sistema prisional ou 
em cumprimento de pena

REINTEGRAÇÃO SOCIAL
Vida nova com apoio e 
qualificação profissional 

INOVAÇÃO

Gestão da malha viária com 
implantação do Sistema de 
Gerência do Pavimento na Goinfra
Silvano Vital

Em reunião com equipe técnica, presidente Pedro Sales autoriza início da implantação do Sistema de Gerência de 
Pavimentos na Goinfra: ferramenta estratégica para a definição das ações de manutenção e os investimentos na malha 
viária do Estado

FICA 2021

Com atividades presenciais e on-line 
o festival acontece na cidade de Goiás

22ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental será híbrida, com protocolos de segurança 
estabelecidos por autoridades sanitárias. Programação   diversificada e gratuita terá foco em temas sobre antiga Vila Boa. 
Investimento inclui R$ 1,5 milhão do Governo de Goiás e R$ 339 mil do Sesc/Senac. Entre atrações, estão shows de 
artistas locais, apresentações culturais, oficinas, feiras e exibição de filmes. Encerramento será com cantor e compositor 
Renato Teixeira. Governador cita “preservação das nossas riquezas, principalmente da água” e diz que Fica é “uma 
forma de aprendizado”

Hegon Corrêa

O governador Ronaldo Caiado durante anúncio da 22ª edição do Festival Internacional 
de Cinema e Vídeo Ambiental (Fica) 2021, previsto para acontecer na cidade de Goiás 
entre 14 e 19 de dezembro: “Graças a Deus estamos fazendo as coisas no tempo 
certo, sem atropelos e priorizando aquilo que é fundamental: vidas”

GOIÂNIA
Feira das Pretas + reforça 
a economia criativa 
e a diversidade no 
aniversário de Goiânia

Divulgação
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Infração 
Senado federal aprovou 

na quarta-feira (20), projeto 
de lei 130/2020, que pune a 
divulgação de infração que 
coloque em risco a seguran-
ça no trânsito.

Divulgação 
O texto pune a divulga-

ção feita por meios digitais, 
eletrônicos ou impressos de 
qualquer tipo. O PL retorna 
à Câmara dos Deputados, já 
que passou por alterações 
no Senado.

88 Razões 
Prefeitura de Goiânia es-

treou ontem, a campanha 
“88 Razões Para Acreditar”, 
com projeção inédita, em 
alta definição, na fachada da 
Estação Ferroviária. 

Projeções
Serão projetadas frases e 

fotos de vencedores dos con-
cursos “Goiânia em Palavras” 
e “A Goiânia dos Meus Olhos”. 

Ferroviária 
Para homenagear a ca-

pital no seu aniversário de 
24 de outubro, as frases e 
imagens ficarão projetadas 
na fachada da Estação Fer-
roviária até domingo, 24, das 
18h30 até a meia-noite. 

Novidade 
A Michelin anunciou a 

venda de pneu sem ar e a pro-
va de furos para 2024 que cau-
sa menor impacto ambiental. 

Pneu
O acessório conta com 

laterais vazadas e banda de 
rodagem sustentada por lâ-
minas de fibra de vidro co-
bertas de borracha. 

LOA 
Deputados estaduais 

iniciaram a apreciação da 
Lei Orçamentária Anual 
(LOA) de 2022 na Assem-
bleia Legislativa de Goiás 
em reunião da Comissão 
de Tributação e Orçamento. 

Emendas 
Parlamentares terão 

prazo para apresentar 
emendas à LOA 2022 até 
dia 3 de dezembro. 

Tucano
Ex-governador Marco-

ni Perillo (PSDB) tem vi-
sitado o Estado em busca 
de parcerias.  

Candidatura 

O objetivo é fazer pes-
quisas para traçar os planos 
políticos para uma possível 
candidatura ao governo. 

Proibido eutanásia 
de cães e gatos de rua

Presidente Jair Bolsonaro sancionou lei que proíbe a 
eutanásia de cães e gatos de rua por órgãos de zoonose, 
canis públicos e estabelecimentos similares, exceto em 
casos de doenças graves ou enfermidades infectocon-
tagiosas incuráveis que coloquem em risco a saúde 
humana e de outros animais. A Lei 14.228 foi publicada 
na edição de quinta-feira, 21, do Diário Oficial da União e 
passa a valer em 120 dias.

Câmara federal volta trabalhos 
presenciais partir do dia 25

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira 
(PP-AL), informou, após reunião da Mesa Diretora, que a 
Casa retorna aos trabalhos presenciais a partir da próxi-
ma segunda-feira, 25. Os trabalhos presenciais estavam 
suspensos desde março do ano passado em razão da 
pandemia de Covid-19. “Serão tomadas todas as medidas 
administrativas e sanitárias no retorno das atividades, 
entre elas, a apresentação da carteira de vacinação”, disse. 

O Senhor é o meu pastor, 
nada me faltará”. 

Salmo 23

Senado aprova projeto que estipula fim do 
desmatamento ilegal em quatro anos

O Plenário do Senado aprovou projeto de lei que 
determina que o governo federal detalhe as ações para 
alcançar o fim do desmatamento ilegal no país até 
2025. A medida antecipa em cinco anos o compro-
misso assumido pelo governo junto à comunidade 
internacional, em abril deste ano. O projeto 1539/2021 
segue para a Câmara dos Deputados.

O texto altera a Política Nacional sobre Mudança 
do Clima (PNMC) (Lei 12.187, de 2009), que estabelece 
objetivos para que o Brasil reduza as suas emissões de 
gases do efeito estufa. A redução do desmatamento é 
uma das ferramentas para isso, e o projeto determina 
ênfase na eliminação do desmatamento ilegal.

Além disso, a meta do país para a contenção de 
emissões nos próximos quatro anos será atualizada. 
O Brasil deverá reduzir em 43% as suas emissões pro-
jetadas até 2025, e em 50% até 2030. A referência para 
o cálculo é o Inventário Nacional de Emissões, e as 
porcentagens se aplicam tendo como referência o ano 
de 2005.

O relator do projeto, senador Marcelo Castro (MDB-
-PI), explicou que a atualização é necessária para 
alinhar o compromisso do Brasil com os dados mais 
recentes do Inventário, que corrigiu o volume de gases 
de efeito estufa emitidos pelo Brasil no ano-base de 2,1 
bilhões de toneladas para 2,4 bilhões de toneladas.

O Brasil está entre as dez nações mais poluidoras 
do planeta, e cumprimento da meta brasileira depende 
sobretudo do combate ao desmatamento.

Jogadas rápidas 

n Prefeitura de Aparecida de Goiânia disponibilizou o 
número de telefone 3545-6040 para receber denúncias da 
população que flagrar a prática de descarte de entulhos e 
lixos de maneira irregular na cidade.
n Ontem, Companhia de Urbanização de Goiânia (Co-
murg) completou 47 anos de fundação.
n A empresa realiza limpeza geral nas áreas públicas e faz 
obras de urbanização pela cidade.  
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Revisões tarifárias estão previstas nos contratos de concessão

ITÁTILA MOURA - No 
Jornal da Gazeta Edi-
ção do Almoço des-
ta quinta-feira, 21, o 
apresentador Thiago 
Mendes conversou 
com o ex-vereador e 
empresário, Welling-
ton Peixoto. Conver-
sou também com a 
proprietária da Bloom 
Brasil, Lenny Mendes. 
Na ocasião, a empre-
sária falou sobre os 
seus produtos saudá-
veis. O apresentador 
conversou ainda com 
o cirurgião dentista, 
Dr. Lucas Portilho que 
falou sobre a diferen-
ça entre os implantes 
e as próteses. Para 
assistir estas entrevis-
tas, acesse o portal no 
YouTube gazetaplay.

JORNAL DA GAZETA 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

CONTA DE LUZ
Aneel reajusta tarifa de distribuidoras de 
Goiás, Brasília e São Paulo

DA REDAÇÃO - A Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel) aprovou reajuste 
das tarifas de energia das 
concessionárias Enel Dis-
tribuição Goiás, Neoenergia 
Distribuição Brasília (antiga 
CEB), Companhia Piratinin-
ga de Força e Luz (CPFL Pira-
tininga) e EDP São Paulo. Os 
reajustes das duas primeiras 
concessionárias começam a 
valer amanhã (22). Já para a 
CPFL Piratininga e EDP São 
Paulo, os novos valores co-
meçam a ser aplicados no 
sábado (23).

Para os consumidores 
atendidos pela Enel Distri-
buição Goiás, o reajuste mé-
dio será de 16,45%. Para os 
consumidores residenciais, 
o aumento será de 16,37%. 
Já para quem é atendido na 
alta tensão, o impacto na ta-
rifa será de 14,21%. Na baixa 
tensão, o impacto fica em 
17,32%. A concessionária 

atende cerca de 3,12 milhões 
de unidades.

O reajuste da Neoener-
gia Distribuição Brasília 
trará um efeito médio de 
11,1%. Para consumidores 
residenciais a elevação na 
tarifa será de 11,69%. Na alta 
tensão, 9,16%; e na baixa 
tensão, a média do impacto 
é de 11,85%. A distribuidora 
atende a cerca de 1,1 milhão 
de unidades consumidoras 
no Distrito Federal.

Segundo a Aneel, os 
itens que mais pesaram no 
aumento de tarifas da dis-
tribuidora brasiliense fo-
ram custos com encargos 
setoriais e com a aquisição 
de energia, especialmente 
de países vizinhos, como 
Uruguai e Argentina, que 
sofrem influência da varia-
ção cambial.

Já o reajuste tarifário 
da CPFL Piratininga terá 
efeito médio de 12,4%. Para 

os consumidores da alta 
tensão, o impacto fica em 
5,69%. Para a baixa tensão, 
o impacto será de 16,4%. Já 
os consumidores residen-
ciais terão efeito médio de 
reajuste de 16,31%. A con-
cessionária atende 1,86 mi-
lhão de unidades no estado 
de São Paulo.

No caso do reajuste da 
EDP São Paulo, a variação 
média será de 12,39%. Para 
os consumidores residen-
ciais, o aumento será de 
16,73%. Para os consumido-
res atendidos na alta tensão, 
o impacto fica em 4,41%. 
Para a baixa tensão o impac-
to será de 16,74%. A EDP São 
Paulo atende 2 milhões de 
unidades em São Paulo.

De acordo com a Ane-
el, as revisões tarifárias 
estão previstas nos con-
tratos de concessão.

COM INFORMAÇÕES DE LU-
CIANO NASCIMENTO/ABR



Sexta-feira, 22 de outubro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 3Geral

Advogados 
inadimplentes do RJ e 
GO poderão votar nas 
eleições da OAB

No Rio de Janeiro e 
em Goiás, juízes Fede-
rais autorizaram advo-
gados inadimplentes 
com as suas anuidades 
a participarem das elei-
ções das seccionais que 
acontecerão do próxi-
mo mês.

Os magistrados ob-
servaram que o Estatu-
to da OAB exige apenas 
que os advogados que 
são candidatos estejam 
em dia com a anuidade 
como condição de parti-
cipar do pleito.

Seis advogados im-
petraram mandado de 
segurança para que 
a Ordem do Rio fosse 
impedida de barrar os 
advogados inadimplen-
tes com as suas anuida-
des de participar, como 
eleitores, das eleições 
da seccional.

MIGALHAS

STF julga limite de dano moral 
pela reforma trabalhista

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Os dispositivos a serem analisados tratam da reparação 
por dano extrapatrimonial decorrente da relação de 
trabalho, com o argumento de quebra de isonomia na 
fixação de um teto que não existe na esfera cível

O plenário do STF julga 
quatro ações que questio-
nam dispositivos da refor-
ma trabalhista que fixam 
teto para pagamento de 
indenizações decorrentes 
de dano moral em relações 
de trabalho. 

Antes, a Corte derru-
bou ontem um dos pontos 
mais polêmicos da reforma 
trabalhista: aquele que es-
tabelecia o pagamento de 
honorários periciais, e de 
sucumbência, mesmo se a 
parte vencida fosse bene-
ficiária da justiça gratuita. 
Por maioria, os ministros 
entenderam que tais previ-
sões limitavam o acesso dos 
hipossuficientes à Justiça.

Os ministros julgam 
em conjunto quatro ações, 
ajuizadas, respectivamente 

pela Anamatra - Associação 
Nacional dos Magistrados 
do Trabalho (ADIn 6.050 e 
5.870); CNTI -Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
na Indústria (ADIn 6.082) e 
pelo Conselho Federal da 
OAB (ADIn 6.069).

Nas ações, as entida-
des atacam dispositivos 
da reforma trabalhista 
que estabelecem limites 
para a fixação de valores 
da indenização por dano 
moral decorrente da rela-
ção de trabalho.

A CNTI, por exemplo, 
defendeu que não se pode 
admitir o “tabelamento” dos 
danos morais pela lei. Para a 
Confederação, cabe ao ma-
gistrado fixar a indenização 
considerando o caso con-
creto. MIGALHAS

&&

GOIÂNIA
Feira das Pretas + reforça a economia criativa 
e a diversidade no aniversário de Goiânia

Tem opção de lazer e 
cultura no final de semana 
em que Goiânia completa 
88 anos: a Feira das Pretas 
+ realizada pela Secretaria 
Municipal de Direitos Hu-
manos e Políticas Afirmati-
vas ocorre nos dias 23 e 24 
de outubro, no terceiro piso 
do Shopping Bougainville. 
O evento traz exposição e 
venda de peças criadas por 
mulheres negras do ramo 
da moda, produtos alimen-
tícios, artes plásticas, arte-
sanato, saboaria artesanal, 
óleos essenciais.

A Feira das Pretas + faz 

parte de um projeto pilo-
to de atenção e retomada 
econômica para o pós-
-pandemia em parceria 
com grupos de mulheres 
negras, indígenas e de co-
munidades tradicionais. “A 
ação visa fortalecer projetos 
de economia criativa com 
atenção à diversidade ét-
nica e racial que existe no 
município”, explica a Secre-
tária de Direitos Humanos, 
Cristina Lopes.

Sob a direção da artesã e 
afroempreendedora Renata 
Caetano, idealizadora do 
projeto, a Feira das Pretas 

+ tem o intuito de criar e 
possibilitar estratégias de 
mercado frente ao índice 
crescente de desemprego 
(que já existia) e se alarma 
na pandemia da popula-
ção negra, em específico 
da mulhernegra. “A Feira 
representa um espaço de 
representatividade, diver-
sidade e equidade. Levan-
tamos pautas de discussões 
sobre racismo estrutural e 
as disparidades que dele 
advém. Para além do espa-
ço físico, é um espaço de 
empatia, afeto”, reforça Re-
nata. DA REDAÇÃO

INOVAÇÃO

FICA 2021

DA REDAÇÃO - O Governo de 
Goiás, por meio da Agência 
Goiana de Infraestrutura e 
Transportes (Goinfra), deu 
início à implantação do 
Sistema de Gerência de Pa-
vimento (SGP), que oferece 
análises técnicas precisas 
para a tomada de decisões 
estratégicas. Com o SGP, a 
gestão da malha viária al-
cança um novo patamar. “É 
um direcionamento mais 
profissional da atividade 
de conservação rodoviária, 
com mais espaço para sub-
sídios técnicos na definição 
das ações, o que proporcio-
na a melhor aplicação dos 
recursos públicos”, explica 
o presidente da agência, Pe-
dro Sales, que assinou, em 
reunião com equipe da au-
tarquia, na última terça-fei-
ra (19/10), a ordem de servi-
ço para iniciar o projeto.

Para o presidente, a es-
truturação do SGP é um 

marco na história da Goinfra, 
que vai avançar de um es-
quema de manutenção tradi-
cional, apoiado muitas vezes 
na correção de problemas 
nos pavimentos, para um sis-
tema de manutenção plane-
jada. “Fortaleceremos nosso 
trabalho preventivo, que pro-
longa a vida útil da rodovia 
e garante padrões mínimos 
de serviço em toda a estru-
tura que está sendo manti-
da”, explica. “Caminhamos 
para ser referência na ges-
tão da malha viária entre os 
departamentos de estradas 
de rodagem do Brasil”, pro-
jeta. De fato, Goiás é um dos 
primeiros estados a utilizar 
o sistema, base de trabalho 
também do Departamento 
Nacional de Infraestrutura e 
Transportes (Dnit).

A Goinfra está investin-
do aproximadamente R$ 5,9 
milhões na implantação do 
SGP, que será desenvolvido 
pela Dynatest Engenharia, 
mesma empresa que aten-
de ao Dnit. O contrato de 
três anos prevê desde a con-
cepção da arquitetura do 
sistema até o apoio técnico 
necessário à elaboração dos 
planos plurianuais de inves-

timentos na malha rodoviá-
ria do Estado. É um trabalho 
que irá integrar todas as di-
retorias e áreas da agência, 
desde a manutenção, que 
com o serviço de supervi-
são da malha irá fornecer os 
dados de campo ao SGP, di-
retoria de obras rodoviárias 
até o planejamento.

Desta forma, o SGP se 
apresenta como uma solu-
ção tecnológica capaz de 
apresentar um raio-x da 
malha viária, com informa-
ções das condições funcio-
nais e estruturais de todos 
os 21 mil quilômetros de 
rodovias pavimentadas e 
não-pavimentadas, galerias 
de arte (viadutos, pontes, 
bueiros, sistemas de drena-
gem) e da faixa de domínio. 
Tudo isso em um sistema 
totalmente on-line, acessí-
vel de qualquer lugar.

Há mais de duas déca-
das, as equipes de enge-
nheiros da Goinfra se empe-
nham pela implantação do 
sistema, anseio que encon-
trou apoio na atual gestão 
da autarquia e do Governo 
do Estado. 

COM INFORMAÇÕES 
DA GOINFRA

Gestão da malha viária com 
implantação do Sistema de 
Gerência do Pavimento na Goinfra

Com atividades presenciais e on-line o 
festival acontece na cidade de Goiás

Ferramenta estratégica 
possibilita elaborar 
planos plurianuais 
de investimento 
a partir da análise 
de dados técnicos

O governador Ronaldo 
Caiado anunciou, nesta ter-
ça-feira (19/10), no Palácio 
das Esmeraldas, a 22ª edi-
ção do Festival Internacio-
nal de Cinema e Vídeo Am-
biental (Fica 2021), prevista 
para acontecer na cidade 
de Goiás, entre os dias 14 e 
19 de dezembro. O inves-
timento inclui recursos de 
R$ 1.499.630,00 do Governo 
do Estado e R$ 339.680,00 
do Sesc/Senac, administra-
do em âmbito estadual pela 
Federação do Comércio do 
Estado de Goiás (Fecomér-
cio-GO), parceiro na organi-
zação do evento neste ano. 

O Fica é um dos mais im-
portantes projetos culturais 
do Estado e é realizado pelo 
Governo de Goiás, por meio 
da Secretaria de Cultura. 
“Estávamos com saudade 
de voltar a essa vida. Graças 
a Deus fazemos as coisas no 
tempo certo, sem atropelos 
e priorizando aquilo que é 
fundamental: vidas”, discur-
sou o governador Ronaldo 
Caiado ao destacar que to-
dos os protocolos sanitários 
de combate à Covid-19 se-
rão respeitados. 

Segundo ele, a respon-
sabilidade do festival é mos-
trar às pessoas o compro-
misso com o meio ambiente 
e o que é importante para 

a nossa sobrevivência. “O 
fator limitante para o nosso 
crescimento é se não tiver-
mos responsabilidade na 
preservação das nossas ri-
quezas, principalmente da 
água, que é o nosso maior 
desafio nos próximos anos”, 
asseverou. “O Fica é uma 
forma de aprendizado, e 
temos o compromisso de 
mostrar às futuras gerações 
que podemos recuperar 
muita coisa”, completou. 

ATIVIDADES
Em virtude da pande-

mia de Covid-19, esta edição 
será em formato híbrido, 
com temas diversificados e 
focados na cidade de Goiás, 
o que é possível graças ao 
avanço da vacinação. Todas 
as exibições de filmes serão 
on-line, disponibilizadas 
no site do Fica e também 
no canal do YouTube da Se-
cult Goiás. Já os shows e as 
atividades paralelas serão 
presenciais, seguindo todos 
os protocolos de segurança 
estabelecidos pelas autori-
dades sanitárias. 

A programação será gra-
tuita e contará com shows 
de artistas locais, apresen-
tações culturais, oficinas, 
feiras, workshops, além de 
exibição de filmes de cur-
tas e longas-metragens. No 

roteiro estão as mostras: ofi-
cial competitiva, Becos da 
Minha Terra (cidade de Goi-
ás), José Petrillo, Washington 
Novaes, do Cinema Goiano 
e de Videoclipes.

A cerimônia de encerra-
mento terá como atração o 
cantor e compositor Rena-
to Teixeira. Quem também 
estará presente compondo 
uma mesa de debates é o 
rapper Kunumi MC. De ori-
gem guarani e residindo no 
bairro rural de Parelheiros, 
São Paulo, o jovem Werá 
Jeguaka Mirim se destaca 
por suas letras que abordam 
fortemente a temática indí-
gena no Brasil.

O secretário de Cultura, 
César Moura, ressaltou que 
a programação foi discutida 
com a cidade e o Conselho 
de Cultura do Município. O 
titular agradeceu ainda a par-
ceria com o Sesc/Senac para 
o evento. “Só com isso con-
seguimos realizar pelo curto 
espaço de tempo”, explicou. 
Moura ainda pontuou que a 
vacinação contra a Covid-19 
foi preponderante para a re-
alização do evento de forma 
híbrida.  Presidente da Fe-
comércio, Marcelo Baiocchi, 
disse que é uma honra para a 
instituição apoiar o Fica. 

COM INFORMAÇÕES DA 
SECOM/GO

Fernando Leite
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Social/Geral

n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. O espetáculo “Dança Boba” chegará ao público de 

todo o País, no mês de outubro, por meio de uma expe-
riência audiovisual única, exibido pelo grupo de dança 
Ateliê do Gesto renovado pela presença de uma câmera 
viva, tão dançante quanto os intérpretes. As sessões acon-
tecem nos dias 22, 23, 24, 29, 30 e 31 de outubro, às 20h. Aos 
sábados e domingos haverá uma sessão extra às 18h com 
tradução em Libras, além de bate-papos com os artistas 
nas sessões das sextas e domingos.

2. O Ateliê do Gesto ainda vai oferecer três aulas-ofi-
cinas, com exibição no YouTube, nos dias 25, 27 e 30 de 
outubro. Este projeto é apresentado pelo  Fundo de Arte e 
Cultura de Goiás, SEDUCE e Governo do Estado de Goiás. 
O espetáculo “Dança Boba” do Ateliê do Gesto, conta com 
os bailarinos João Paulo Gross e Daniel Calvet e o compro-
misso de levar algo de muita qualidade ao público, através 
de uma câmera viva dentro do palco.

1° Extreme Off Road
Até o domingo, dia 24 de outubro, Caldas Novas abri-

gará o 1° Extreme Off Road,, voltado para os apaixonados 
por esportes com veículos off road. A competição cheia de 
adrenalina e aventura, conta com o apoio do W.A.M, por 
meio do Privê Hotéis e Parques que será a hospedagem 
oficial dos participantes. O evento neste mês de outubro, 
comemora os 110 anos da cidade, que pretende com as 
inscrições arrecadar cerca de cinco toneladas de alimentos 
não perecíveis, que serão destinados às famílias em vulne-
rabilidade social da região.    

Vitrine

Danillo Augusto

n VELINHAS  – O 
estudante Samuel 
Rezende completou 
17 anos, no dia 15 de 
outubro e ganhou festa 
dos pais, empresários, 
Daniela Rezende e Elias 
Oliveira gestores do 
“Mais Saúde”, plano de 
saúde. A data festiva 
aconteceu na residência 
do casal, prestigiada 
por familiares e amigos. 
Da coluna segue os 
desejos de um caminho 
de sucesso e vitórias 
abundantes para o 
aniversariante! No 
registro, Samuel, e o pai, 
empresário Elias Oliveira

Divulgação

GASTROPUB 
O Colombina Gastropub abrirá suas portas em Goiânia, 
graças a iniciativa da Cerveja Colombina, empresa familiar 
gerida por Alberto Nascimento, Patrícia Mercês, Fernanda 
Mercês, e João Bosco Mercês Filho. O chef Rodrigo de 
Melo assina o cardápio. O novo ponto gastronômico fica 
na casa de número 46, na Rua 1129, Setor Marista. O 
horário de funcionamento tem dias com horários variados 
- @colombinagastropub

n VOCÊ SABIA? Entre 
os benefícios da batata 
doce está a eficiência 
no controle da diabetes.
n FEIRÃO DE 
NEGOCIAÇÃO - Até 
o dia 30 de outubro, 
a Enel Distribuição 
Goiás mantém no 
estacionamento do 
Araguaia Shopping, 
uma estrutura de 
atendimento ao 
cliente, focado em 
negociação, que prevê 
até 40% de desconto 
em dívidas vencidas 
há mais de 180 dias, 
com possibilidade 
de parcelamento dos 
débitos em até seis 
vezes. 
n CAPILANIA – O HGG 
vai oferecer o serviço 
de capelania para os 
seus pacientes, visando 
o conforto espiritual 
para os pacientes. 
O hospital conta 
com 29 voluntários, 
membros de igrejas 
evangélicas e católica, 
que passaram por um 
curso de capacitação 
e devem começar em 
breve as atividades, 
suspeitas devido às 
restrições impostos 
pela pandemia

TIME DE PESO 
Empresários Lucíola Vitória e Sandro Juliano 
receberam no seu badalado restaurante japonês, no 
Goiânia Shopping, um grupo de amigos pilotados 
pelo empresário Raphael Eduardo. No registro, Carol 
Ramiro, Luciola Vitória, Raphael Eduardo, Sandro 
Juliano e o ator e modelo internacional Jesus Luz

Elpídio Fiorda

4

LIXOS RECICLÁVEIS

1ª Semana Lixo Zero desperta 
conscientização ambiental e gera 
renda para famílias em Aparecida
Entre as ações previstas estão o recolhimento de lixos recicláveis em 
diversos pontos da cidade por meio de drive-trhu, troca de lâmpada e feiras 
com comercialização dos trabalhos de artesãos aparecidenses

A professora Rosana Ri-
beiro, da Escola Estadual Jo-
aquim Francisco de Azeve-
do, de Taipas, mais uma vez, 
conseguiu ser classificada 
na fase final da Olimpíada 
de Língua Portuguesa (OLP), 
na categoria crônica. Com 
essa, é a terceira vez que a 
professora Rosana vai para a 
fase final do concurso. Ago-
ra, com mais experiência, 
a expectativa é alcançar o 
prêmio máximo.

Para despertar o inte-
resse dos estudantes quan-
to à realização de ativida-
des durante a pandemia 
da covid-19, a professora 
teve que propor novas es-
tratégias de ensino e de 
aprendizagem. “Criamos 
um grupo no WhatsApp e, 
por meio dele, realizamos 
as oficinas dos cadernos 
da olimpíada. O principal 
objetivo era despertar nos 

estudantes o gosto pela lei-
tura e pela escrita e, tam-
bém, instigar o espírito 
competitivo para partici-
par da olimpíada. E para os 
estudantes que não tinham 
acesso à internet, eu en-
viava o material impresso 
com todas as orientações 
e depois conversávamos 
para tirar as dúvidas”, es-
clareceu Rosana Ribeiro.

Com essas estratégias, 
a professora explicou que 
os estudantes consegui-
ram produzir vários tex-
tos significativos. “Fiquei 
surpresa com o resultado. 
Confesso que todo o traba-
lho foi realizado com muito 
esforço e dedicação, visan-
do alcançar o êxito”, contou 
Rosana Ribeiro.

Outra professora que 
também participou da olim-
píada na categoria crônica 
foi Enedina Venâncio Corrêa 

Barrios, que leciona na Esco-
la Municipal Hermínio Aze-
vedo Soares, em Formoso 
do Araguaia. Ela utilizou as 
tecnologias e preparou um 
vídeo explicativo para apre-
sentar a olimpíada para os 
estudantes. “A partir daí, tra-
balhamos toda a parte estru-
tural da crônica, mostramos 
aos alunos a importância dos 
marcadores de tempo e es-
paço, colocamos os estudan-
tes diante de várias situações 
de leitura e análise de crôni-
ca”, enfatizou a professora.

Enedina transformou os 
desafios em aprendizagens. 
Com a sua orientação, os es-
tudantes criaram um diário 
de bordo para registrar as 
dificuldades e essa prática 
também ajudou a melhorar 
a escrita e a forma de olhar 
para o seu cotidiano. 

JOSÉLIA DE LIMA/
GOVERNO DO TOCANTINS

Professora de Taipas chega 
pela terceira vez à etapa final 
da Olimpíada de Língua Portuguesa

EDUCAÇÃO

RACKEL VIEIRA  - Aparecida 
de Goiânia terá uma sema-
na marcada com diversas 
ações de conscientização 
em prol da sustentabili-
dade e do meio ambiente 
entre os dias 23 e 30 de 
outubro. A abertura da 1ª 
Semana Lixo Zero, será 
neste sábado, 23, às 17h, 
no Aparecida Shopping, 
situado na Avenida Inde-
pendência, no setor Serra 
Dourada, terceira etapa.

A fim de promover edu-
cação ambiental em relação 
a coleta seletiva, pontos de 
drive-thru serão montados 
em diversas regiões da ci-
dade para que a população 
leve seus lixos recicláveis e 
produtos eletrônicos des-
cartados, sem precisar sair 
do carro. Os materiais rece-
bidos serão encaminhados 
às cooperativas do municí-
pio, gerando emprego e ren-
da às famílias cooperadas.

Nos locais, haverá ainda 
a Feira Ecológica, que terá 
comercialização de artesa-

nato com produtos reciclá-
veis. A população vai contar 
também com distribuição 
de mudas do cerrado e fru-
tíferas, além de troca de 
lâmpadas fluorescentes e 
incandescentes por lâm-
padas LED que são mais 
econômicas. O interessado 
terá que levar a conta de 
energia e um documento 
com foto para a troca.

Segundo o Coordena-
dor da Semana Lixo Zero 
Goiás, Filemon Tiago, o 
tema da ação é “Dignida-
de” pois visa conscientizar 
a população a repensar o 
consumo, a fazer a desti-
nação correta dos resídu-
os, a tratá-los com ‘digni-
dade’, fazendo a separação 
e limpeza adequada, dan-
do ‘dignidade’ principal-
mente às pessoas que fa-
zem sua renda a partir dos 
produtos descartados.

“Escolhemos esse 
tema para dar ênfase aos 
catadores, dar dignidade 
ao trabalho que fazem, 

pois, na maioria das vezes 
são esquecidos e ignora-
dos. A maior parte da po-
pulação não faz o descarte 
do seu lixo adequadamen-
te, prejudicando o meio 
ambiente e dificultando a 
vida dos catadores. A nos-
sa intenção é levar a men-
sagem de que, por mais 
que o lixo arremeta a coi-
sas ruins, ele é importante 
para algumas famílias te-
rem renda”, explicou.

A Semana Lixo Zero é 
um conjunto de ideias de 
pessoas da sociedade civil, 
governos, indústria, co-
mércio e universidades que 
buscam soluções de um dos 
maiores problemas globais 
que é o lixo. A campanha é 
uma realização do Instituto 
Lixo Zero Brasil, por meio 
do Coletivo Ideias Urbanas 
de Goiás, e contará com 
apoio da Prefeitura de Apa-
recida de Goiânia, por meio 
das secretarias de Meio Am-
biente (SEMMA) e Desen-
volvimento Urbano (SDU).
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REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL

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

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

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

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

da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO.

Águas Lindas de Goiás-GO, que 
será desmembrado em 08 (oito) 
lotes menores que serão deno-
minados: “Lote 05-A da quadra 
99 Conjunto B, Setor 11, situ-
ado no loteamento denominado 
Parque da Barragem, em Águas 
Lindas de Goiás - GO, com a área 
de 537,50m²”, “Lote 05-B da 
quadra 99 Conjunto B, Setor 
11, situado no loteamento deno-
minado Parque da Barragem, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 537,50m²”, “Lote 06-A 
da quadra 99 Conjunto B, Setor 
11, situado no loteamento denomi-
nado Parque da Barragem, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 537,50m²”, “Lote 06-B 
da quadra 99 Conjunto B, Setor 
11, situado no loteamento denomi-
nado Parque da Barragem, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 537,50m²”, “Lote 07-A 
da quadra 99 Conjunto B, Setor 
11, situado no loteamento deno-
minado Parque da Barragem, 
em Águas Lindas de Goiás - GO, 
com a área de 537,50m²”, “Lote 
07-B da quadra 99 Conjunto B, 
Setor 11, situado no loteamento 
denominado Parque da Barra-
gem, em Águas Lindas de Goiás 
- GO, com a área de 537,50m²”, 
“Lote 08-A da quadra 99 Con-

junto B, Setor 11, situado no 
loteamento denominado Parque 
da Barragem, em Águas Lindas 
de Goiás - GO, com a área de 
537,50m²” e o “Lote 08-B da 
quadra 99 Conjunto B, Setor 
11, situado no loteamento deno-
minado Parque da Barragem, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 537,50m²”, conforme 
planta e memorial descritivo, que 
fazem parte integrante da Certidão 
Municipal de Aprovação do Parce-
lamento expedida em 21/09/2021, 
onde consta o processo adminis-
trativo de n° 2021241127. Para 
que chegue ao conhecimento de 
todos, expediu-se este edital que 
será publicado no jornal local, por 
03 (três) dias consecutivos, po-
dendo o registro ser impugnado no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da data da última publicação, tudo 
nos termos do artigo 19 da citada 
Lei Federal n. 6.766.  

FAZ SABER  a todos os 
interessados que ATLÂN-
TIDA EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS, 
CNPJ27.262.558/0001-00; 
com sede em Águas Claras, 
Brasília - DF, depositou nes-
ta serventia os documentos 
necessários exigidos pelo 
artigo 18 da Lei Federal n. 
6.766, de 19 de dezembro 
de 1979, para registro de 
um DESMEMBRAMEN-
TO do imóvel denominado 
Lote 01-A2 da quadra 
99 Conjunto B, Setor 11, 

situado no loteamento de-
nominado Parque da Bar-
ragem, em Águas Lindas 
de Goiás - GO, com a área 
de 4.300,00m². Confron-
tando pela Frente com a 
Rua 08, com 50,00 metros, 
pelo fundo com a Rua Ama-
zonas com 50,00 metros, 
pelo lado direito com o lote 
01-A1, com 86,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o 
lote 11-A e 12-A, com 86,00 
metros, objeto da matrícu-
la n°. 90.691 do  Registro 
de Imóveis da Comarca de 
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Águas Lindas de Goiás-GO, 19 de Outubro de 2021. 
 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOlÁS - APARECIDA DE GOlÂNIA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
TABELIONATO 1° DE NOTAS

RUA PADRE JOSÉ QUINTILIANO LEOPOLDO E SILVA,
QUADRA 26 LOTE 09 - CENTRO
APARECIDA DE GOlÂNIA - GO

FONES: (62) 3283-1116 / 3584-4807
CNPJ: 02.890.440/0001-97

MARIA ELIAS MELO
OFICIALA E TABELIOA
CIC. 335.612.571-00

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Auto n° 4029/2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar UARE DOS
AN OS PEREIRA ALVES, brasileiro, mestre e contramestre,
CI n° 3666569 SSP/GO e CPF/MF n° 858.252.711-04, casado
sob o regime da comunhão parcial de bens com ANDREA
ALVES BATISTA PEREIRA, brasileira, do lar, CI nº 4034606
SSP/GO e CPF nº 003.883.971-79, residentes e domiciliados
na Rua Sacupira, quadra 46, lote 02, Jardim Mariliza, Goiânia-
GO, estando em local ignorado, incerto ou inacessível, para
que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última
publicação deste edital, efetue a purgação da mora, mediante o
pagamento das importâncias relativas às parcelas vencidas e
não pagas do instrumento particular de compra e venda de
imóvel com alienação fiduciária em garantia, devidamente
registrado nesta serventia imobiliária na matrícula n° 229.224,
cujo débito principal corresponde, a R$104.604,74 (cento e
quatro mil e seiscentos e quatro reais e setenta e quatro
centavos), devendo ser acrescido das parcelas que vencerem
até o efetivo pagamento, devidamente atualizadas, além dos
encargos legais, inclusive tributos, a contribuições
condominiais, as desposas de intimação e publicação de edital
e os emolumentos, sob pena de ser consolidada a propriedade
fiduciária dos imóveis denominados na APARTAMENTO n 305
no 3 PAVIMENTO TIPO da TORRE M do CONDOMÍNIO
SPA IO GRAN OLYMPUS, com direito a UNMA VAGA
PARA ESTACINAMENTO n 135 DESCOBERTA localizada
no T RREO, edificado na C CARA 129 138/1 0 1 8 do
loteamento C ACARAS BELA VISTA, de frente para a Rua
da Sede, neste município, em favor do credor BANCO DO
BRASIL S.A., instituição financeira sob a forma de sociedade
de economia mista, com sede no Setor Bancário Sul, quadra
01, bloco G, lote S/N, em Brasília-DF, CNPJ/MF n°
00.000.000/0001-91, com base no disposto no §7° do art. 26 da
Lei nº 9.514/97. A purgação da mora deverá ser efetuada neste
serviço registral, situado na Avenida Abraão Lourenço de
Carvalho, nº 131, Centro, Aparecida de Goiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 26 de agosto de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOlÁS - APARECIDA DE GOlÂNIA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
TABELIONATO 1° DE NOTAS

RUA PADRE JOSÉ QUINTILIANO LEOPOLDO E SILVA,
QUADRA 26 LOTE 09 - CENTRO
APARECIDA DE GOlÂNIA - GO

FONES: (62) 3283-1116 / 3584-4807
CNPJ: 02.890.440/0001-97

MARIA ELIAS MELO
OFICIALA E TABELIOA
CIC. 335.612.571-00

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Auto n° 401 /2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar LU ILENE
LIBERATO, brasileira, solteira, cabeleireira, CI n° 6893669
PC/GO e CPF/MF n° 875.253.802-87, residente e domiciliada
na Rua Moacir Camilo Nascimento, Quadra 41, Lote 03, Jardim
Dom Bosco II, Aparecida de Goiânia/GO, estando em local
ignorado, incerto ou inacessível, para que, no prazo de 15
(quinze) dias a contar da terceira e última publicação deste
edital, efetue a purgação da mora, mediante o pagamento das
importâncias relativas às parcelas vencidas e não pagas do
instrumento particular de compra e venda de imóvel com
alienação fiduciária em garantia, devidamente registrado nesta
serventia imobiliária na matrícula n° 251.520, cujo débito
principal corresponde, a R$23.645,53 (vinte e tr s mil e
seiscentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e tr s
centavos), devendo ser acrescido das parcelas que vencerem
até o efetivo pagamento, devidamente atualizadas, além dos
encargos legais, inclusive tributos, a contribuições
condominiais, as desposas de intimação e publicação de edital
e os emolumentos, sob pena de ser consolidada a propriedade
fiduciária dos imóveis denominados na CASA 02 de frente
para a Rua Capit o o é Franci co Po oa, localizada no
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DOM BOSCO 4 edificada no
LOTE 12 da QUADRA 4 do loteamento ARDIM DOM
BOSCO 2 ETAPA, neste município, em favor do credor
BANCO DO BRASIL S.A., instituição financeira sob a forma de
sociedade de economia mista, com sede no Setor Bancário Sul,
quadra 01, bloco G, lote S/N, em Brasília-DF, CNPJ/MF n°
00.000.000/0001-91, com base no disposto no §7° do art. 26 da
Lei nº 9.514/97. A purgação da mora deverá ser efetuada neste
serviço registral, situado na Avenida Abraão Lourenço de
Carvalho, nº 131, Centro, Aparecida de Goiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 25 de agosto de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOlÁS - APARECIDA DE GOlÂNIA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
TABELIONATO 1° DE NOTAS

RUA PADRE JOSÉ QUINTILIANO LEOPOLDO E SILVA,
QUADRA 26 LOTE 09 - CENTRO
APARECIDA DE GOlÂNIA - GO

FONES: (62) 3283-1116 / 3584-4807
CNPJ: 02.890.440/0001-97

MARIA ELIAS MELO
OFICIALA E TABELIOA
CIC. 335.612.571-00

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Auto n° 4025/2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar MAR ELLE
RAMAL O MARTINS, brasileira, solteira, vendedora de roupas,
CI n° 1169102 SSP/TO e CPF/MF n° 047.472.771-88, residente
e domiciliada em Goiânia-GO, 217, quadra 44, lote 06, Setor
Leste Universitário, estando em local ignorado, incerto ou
inacessível, para que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da
terceira e última publicação deste edital, efetue a purgação da
mora, mediante o pagamento das importâncias relativas às
parcelas vencidas e não pagas do instrumento particular de
compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em
garantia, devidamente registrado nesta serventia imobiliária na
matrícula n° 223.831, cujo débito principal corresponde, a
R$37.766,78 (trinta e sete mil e setecentos e sessenta e seis
reais e setenta e oito centavos), devendo ser acrescido das
parcelas que vencerem até o efetivo pagamento, devidamente
atualizadas, além dos encargos legais, inclusive tributos, a
contribuições condominiais, as desposas de intimação e
publicação de edital e os emolumentos, sob pena de ser
consolidada a propriedade fiduciária dos imóveis denominados
no APARTAMENTO n 05, no 5 PAVIMENTO, do BLOCO
D , do Condomínio SPA IO GRAN PARC, com direito a
UMA VAGA DE GARAGEM DESCOBERTA LIVRE de n 22,
localizado na GARAGEM, edificado o re o LOTE 01 1
da QUADRA 21 do loteamento ARDIM BELA VISTA
CONTINUAÇÃO, de frente para a A enida Bela Vi ta, neste
município, em favor do credor BANCO DO BRASIL S.A.,
instituição financeira sob a forma de sociedade de economia
mista, com sede no Setor Bancário Sul, quadra 01, bloco G,
lote S/N, em Brasília-DF, CNPJ/MF n° 00.000.000/0001-91,
com base no disposto no §7° do art. 26 da Lei nº 9.514/97. A
purgação da mora deverá ser efetuada neste serviço registral,
situado na Avenida Abraão Lourenço de Carvalho, nº 131,
Centro, Aparecida de Goiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 26 de agosto de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOlÁS - APARECIDA DE GOlÂNIA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
TABELIONATO 1° DE NOTAS

RUA PADRE JOSÉ QUINTILIANO LEOPOLDO E SILVA,
QUADRA 26 LOTE 09 - CENTRO
APARECIDA DE GOlÂNIA - GO

FONES: (62) 3283-1116 / 3584-4807
CNPJ: 02.890.440/0001-97

MARIA ELIAS MELO
OFICIALA E TABELIOA
CIC. 335.612.571-00

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Auto n° 4030/2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar RENATO COSME
SILVA RODRIGUES, brasileiro, professor, nascido em
27/01/1986, portador da CI n° 4.537.063-DGPC/GO e CPF/MF
n° 005.877.051-83, e seu cônjuge DAYANE CAMPOS ALVES
RODRIGUES, brasileira, do lar, nascida em 15/04/1986,
portadora da CI nº 4.816.642-SSP/GO e CPF nº 023.419.661-
01, casados sob o regime de comunhão parcial de bens,
estando em local ignorado, incerto ou inacessível, para que, no
prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última
publicação deste edital, efetue a purgação da mora, mediante o
pagamento das importâncias relativas às parcelas vencidas e
não pagas do instrumento particular de compra e venda de
imóvel com alienação fiduciária em garantia, devidamente
registrado nesta serventia imobiliária na matrícula n° 235.253,
cujo débito principal corresponde, a R$32.275,78 (trinta e dois
mil e duzentos e setenta e cinco reais e setenta e oito
centavos), devendo ser acrescido das parcelas que vencerem
até o efetivo pagamento, devidamente atualizadas, além dos
encargos legais, inclusive tributos, a contribuições
condominiais, as desposas de intimação e publicação de edital
e os emolumentos, sob pena de ser consolidada a propriedade
fiduciária dos imóveis denominados na CASA GEMINADA 01
de frente para a Rua Félix Grant localizada no condomínio
RESIDENCIAL SILVEIRA IV, edificada no LOTE 09 da
QUADRA 38 do loteamento ROSA DOS VENTOS, neste
município, em favor do credor BANCO DO BRASIL S.A.,
instituição financeira sob a forma de sociedade de economia
mista, com sede no Setor Bancário Sul, quadra 01, bloco G,
lote S/N, em Brasília-DF, CNPJ/MF n° 00.000.000/0001-91,
com base no disposto no §7° do art. 26 da Lei nº 9.514/97. A
purgação da mora deverá ser efetuada neste serviço registral,
situado na Avenida Abraão Lourenço de Carvalho, nº 131,
Centro, Aparecida de Goiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 26 de agosto de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente

 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 SRP 023/2021
O FUNDO MUNICIPAL DE IPAMERI,  ESTADO DE GOIÁS,  com
sede administrativa na Av. Padiá Calógeras nº. 84 – Centro, Ipameri -
Goiás, CEP. 75.780.000, juntamente como o FUNDO MUNICIPAL
DE SAÚDE, torna público para conhecimento dos interessados, que
fará realizar,  por  intermédio de seu (a)  Pregoeiro(a)  e  Equipe de
Apoio,  o  PREGÃO  ELETRÔNICO,  nº  016/2021  cujo  objeto:
REGISTRO DE PREÇOS FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET
BANDA LARGA ILIMITADA VISANDO O ATENDIMENTO DAS
NECESSIDADES  DA  PREFEITURA  MUNICIPAL,  E  FUNDO
MUNICIPAL  DE  SAÚDE  DE  IPAMERI/GO  do  tipo  MENOR
PREÇO POR ITEM.  Data da abertura da Sessão:  05/11/2021,  às
09h:00min  através  da  plataforma  SELICX  site  www.slicx.com.br.
Informações  e  entrega  de  edital  no  endereço  eletrônico:
www.slicx.com.br  e  www.ipameri.go.gov.br  e  pelo  telefone  (64)
3491-6010.

Ipameri/GO, 21 de outubro de 2021
JONAS GARCIA DE ALMEIDA

Pregoeiro

EDITAL DE CONVOÇÃO
 
O  Sr.  ANDRE  LUIZ  KARITAS  FREITAS  E  SILVA,  brasileiro,
solteiro,  empresário,  TORNA  PÚBLICO  E  CONVOCA  PARA
ASSEMBLEIA  GERAL  EXTRAORDINÁRIA  todos  interessados  a
comparecerem no endereço: Rua 10, nº85, Quadra 31, Lote 1E, Setor
Marechal Rondon, Goiânia/GO, após o prazo mínimo de 15 (quinze)
dias desta publicação, ou seja, 06 de novembro de 2021 às 09:00
horas. Tendo como ordem do dia: A) APROVAÇÃO DA CRIAÇÃO DA
ORGANIZAÇÃO  SOCIAL  SAUDE  MAIS  BRASIL,  sendo  uma
organização de pessoa jurídica privada, ou seja, uma Organização Não
Governamental; B) Eleição, Aprovação e Empossamento da Diretoria;
C) Discussão e Aprovação do Estatuto.



Sexta-feira, 22 de outubro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal6 Classificados

Classificados

REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL

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

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

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

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

da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO.

objeto da matrícula n°. 45.388 do 
Registro de Imóveis da Comarca 
de Águas Lindas de Goiás-GO, que 
será desmembrado em 03 (três) 
lotes menores que serão deno-
minados: “Lote 02-A da quadra 
112 Conjunto A, Setor 10, si-
tuado no loteamento denominado 
PARQUE DA BARRAGEM, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 241,40m². Confrontando 
pela Frente com a Rua Amazo-
nas, com 20,00 metros, pelo 
fundo com o lote 02-B, com 
20,00 metros, pelo lado direito 
com a Rua 39, com 12,07 me-
tros, e pelo lado esquerdo com 
parte do lote 04, com 12,07 
metros”, “Lote 02-B da quadra 
112 Conjunto A, Setor 10, si-
tuado no loteamento denominado 
PARQUE DA BARRAGEM, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 225,60m². Confrontando 
pela Frente com a Rua 39, com 
11,28 metros, pelo fundo com 
parte do lote 04, com 11,28 
metros, pelo lado direito com 
o lote 02-C, com 20,00 metros, 
e pelo lado esquerdo com o 
lote 02-A, com 20,00 metros” 
e o “Lote 02-C da quadra 112 
Conjunto A, Setor 10, situado 
no loteamento denominado PAR-

QUE DA BARRAGEM, em Águas 
Lindas de Goiás - GO, com a área 
de 463,00m². Confrontando pela 
Frente com a Rua 39, com 23,15 
metros, pelo fundo com parte 
do lote 04, com 23,15 metros, 
pelo lado direito com o lote 
01, com 20,00 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 02-B, 
com 20,00 metros”, conforme 
planta e memorial descritivo, que 
fazem parte integrante da Certidão 
Municipal de Aprovação do Parce-
lamento expedida em 09/07/2021, 
onde consta o processo adminis-
trativo de n° 2021021484. Para 
que chegue ao conhecimento de 
todos, expediu-se este edital que 
será publicado no jornal local, por 
03 (três) dias consecutivos, po-
dendo o registro ser impugnado no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da data da última publicação, tudo 
nos termos do artigo 19 da citada 
Lei Federal n. 6.766.  

FAZ SABER  a todos os 
interessados que Rosile-
ne Pereira dos Santos, 
CI-618.267 SESP/TO, CPF-
006.546.621-77, residente 
e domiciliado em Águas 
Lindas de Goiás - GO, de-
positou nesta serventia os 
documentos necessários 
exigidos pelo artigo 18 da 
Lei Federal n. 6.766, de 
19 de dezembro de 1979, 
para registro de um DES-
MEMBRAMENTO do imó-
vel Lote 02 da quadra 

112 Conjunto A, Setor 
10, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA 
BARRAGEM, em Águas 
Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 930,00m². Con-
frontando pela Frente com 
a Rua Amazonas, com 
20,00 metros, pelo fun-
do com o lote 01, com 
20,00 metros, pelo lado 
direito com a Rua 39, 
com 46,50 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 
04, com 46,50 metros, 

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 
1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, 
CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, 

INTERDIÇÕES E TUTELAS. 

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 

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

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

FAZ SABER a todos os interessados que Rosilene Pereira dos Santos, CI-618.267 SESP/TO, 
CPF-006.546.621-77, residente e domiciliado em Águas Lindas de Goiás - GO, depositou nesta 
serventia os documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, para registro de um DESMEMBRAMENTO do imóvel Lote 02 da quadra 
112 Conjunto A, Setor 10, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 930,00m². Confrontando pela Frente com a Rua 
Amazonas, com 20,00 metros, pelo fundo com o lote 01, com 20,00 metros, pelo lado 
direito com a Rua 39, com 46,50 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 04, com 46,50 
metros, objeto da matrícula n°. 45.388 do Registro de Imóveis da Comarca de Águas Lindas de 
Goiás-GO, que será desmembrado em 03 (três) lotes menores que serão denominados: “Lote 
02-A da quadra 112 Conjunto A, Setor 10, situado no loteamento denominado PARQUE DA 
BARRAGEM, em Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 241,40m². Confrontando pela 
Frente com a Rua Amazonas, com 20,00 metros, pelo fundo com o lote 02-B, com 20,00 
metros, pelo lado direito com a Rua 39, com 12,07 metros, e pelo lado esquerdo com parte 
do lote 04, com 12,07 metros”, “Lote 02-B da quadra 112 Conjunto A, Setor 10, situado no 
loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em Águas Lindas de Goiás - GO, com a 
área de 225,60m². Confrontando pela Frente com a Rua 39, com 11,28 metros, pelo fundo 
com parte do lote 04, com 11,28 metros, pelo lado direito com o lote 02-C, com 20,00 
metros, e pelo lado esquerdo com o lote 02-A, com 20,00 metros” e o “Lote 02-C da quadra 
112 Conjunto A, Setor 10, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 463,00m². Confrontando pela Frente com a Rua 39, 
com 23,15 metros, pelo fundo com parte do lote 04, com 23,15 metros, pelo lado direito 
com o lote 01, com 20,00 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 02-B, com 20,00 
metros”, conforme planta e memorial descritivo, que fazem parte integrante da Certidão 
Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 09/07/2021, onde consta o processo 
administrativo de n° 2021021484. Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este 
edital que será publicado no jornal local, por 03 (três) dias consecutivos, podendo o registro ser 
impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação, tudo nos 
termos do artigo 19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

 
Águas Lindas de Goiás-GO, 19 de Outubro de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 

 

VANESSA VERAS DE MACEDO:97572209149
Assinado de forma digital por VANESSA VERAS DE 
MACEDO:97572209149 
Dados: 2021.10.19 10:32:58 -03'00'

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 
1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, 
CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS, CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS, 

INTERDIÇÕES E TUTELAS. 

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 

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

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

FAZ SABER a todos os interessados que Rosilene Pereira dos Santos, CI-618.267 SESP/TO, 
CPF-006.546.621-77, residente e domiciliado em Águas Lindas de Goiás - GO, depositou nesta 
serventia os documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, para registro de um DESMEMBRAMENTO do imóvel Lote 02 da quadra 
112 Conjunto A, Setor 10, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 930,00m². Confrontando pela Frente com a Rua 
Amazonas, com 20,00 metros, pelo fundo com o lote 01, com 20,00 metros, pelo lado 
direito com a Rua 39, com 46,50 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 04, com 46,50 
metros, objeto da matrícula n°. 45.388 do Registro de Imóveis da Comarca de Águas Lindas de 
Goiás-GO, que será desmembrado em 03 (três) lotes menores que serão denominados: “Lote 
02-A da quadra 112 Conjunto A, Setor 10, situado no loteamento denominado PARQUE DA 
BARRAGEM, em Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 241,40m². Confrontando pela 
Frente com a Rua Amazonas, com 20,00 metros, pelo fundo com o lote 02-B, com 20,00 
metros, pelo lado direito com a Rua 39, com 12,07 metros, e pelo lado esquerdo com parte 
do lote 04, com 12,07 metros”, “Lote 02-B da quadra 112 Conjunto A, Setor 10, situado no 
loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em Águas Lindas de Goiás - GO, com a 
área de 225,60m². Confrontando pela Frente com a Rua 39, com 11,28 metros, pelo fundo 
com parte do lote 04, com 11,28 metros, pelo lado direito com o lote 02-C, com 20,00 
metros, e pelo lado esquerdo com o lote 02-A, com 20,00 metros” e o “Lote 02-C da quadra 
112 Conjunto A, Setor 10, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 463,00m². Confrontando pela Frente com a Rua 39, 
com 23,15 metros, pelo fundo com parte do lote 04, com 23,15 metros, pelo lado direito 
com o lote 01, com 20,00 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 02-B, com 20,00 
metros”, conforme planta e memorial descritivo, que fazem parte integrante da Certidão 
Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 09/07/2021, onde consta o processo 
administrativo de n° 2021021484. Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este 
edital que será publicado no jornal local, por 03 (três) dias consecutivos, podendo o registro ser 
impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última publicação, tudo nos 
termos do artigo 19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

 
Águas Lindas de Goiás-GO, 19 de Outubro de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 

 

VANESSA VERAS DE MACEDO:97572209149
Assinado de forma digital por VANESSA VERAS DE 
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AVISO DE VENDA

IMÓVEIS EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DO BANCO DO BRASIL, 
CONFORME LEI Nº 9514/97

O Banco do Brasil S.A. torna público aos interessados que venderá, pela maior oferta, 
respeitando o preço mínimo de venda constante no edital nº 2021/950021, disponível na pá-
gina do Leiloeiro, www.satoleiloes.com.br, os imóveis recebidos em garantia nos contratos 
inadimplentes de Alienação Fiduciária, de acordo com a Lei 9.514/97. A venda será realizada 
à vista.  O ARREMATANTE deverá pagar: a) a importância correspondente a 5% (cinco por 
cento) do valor do lance vencedor ao leiloeiro oficial, a título de comissão, até o primeiro dia 
útil após o envio dos dados bancários; b) a importância correspondente a 1,5% (um e meio) 
do valor do lance vencedor ou o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), o que for 
maior, à Pagimovel®, unidade de negócios da empresa Resale Tecnologia e Serviços S.A., 
responsável pela prestação de serviços financeiros, documentais, de formalização e regis-
tros necessários pelo aperfeiçoamento do processo de compra; c) o valor da proposta, para 
o Banco do Brasil S.A., em até 24 horas contados a partir do envio do Contrato Particular de 
Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças. Caso o ARREMATANTE não 
apresente a documentação exigida ou deixe de realizar os pagamentos citados nos itens 
A, B e C anteriormente, será considerado desistente do negócio e a venda será cancelada. 
Caracterizada a desistência, o ARREMATANTE vencedor perde, a título de multa, os valores 
equivalentes à comissão do leiloeiro e a taxa de serviço da Pagimovel®, sem prejuízo das 
demais sanções cíveis e criminais cabíveis à espécie. Correrão a cargo do ARREMATANTE 
todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de comissão 
do leiloeiro de 5% (cinco por cento), sobre o valor de arrematação, que será realizado no 
ato da arrematação, pagamento da taxa de serviço da Pagimovel®, no valor de 1,5% (um 
e meio por cento) do lance vencedor, ou R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), o que 
for maior, despesas com escritura pública, imposto de transmissão, foro, taxas, alvarás, 
certidões, emolumentos cartorários, registrários, etc. Caso o imóvel se encontre ocupado, 
será vendido no estado em que se encontra, não podendo o ARREMATANTE alegar des-
conhecimento das condições, características e estado de conservação. A desocupação do 
imóvel deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como 
todas as custas e despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da 
competente reintegração na posse, na forma do artigo 30, da Lei nº 9.514/97.  O direito de 
preferência do devedor fiduciante, previsto no §2 oB do art. 27, da Lei nº 9.514/97 (incluído 
pela lei nº 13.465/17), deverá ser exercido até a data da realização do segundo leilão, não 
sendo aceitos lances virtuais para o exercício desse direito. Maiores informações podem ser 
obtidas no escritório do Leiloeiro, por meio do telefone (11)4223-4343 e e-mail: adm.comer-
cial3@satoleiloes.com.br. Local do leilão: pelo site: www.satoleiloes.com.br, portal eletrônico 
da Sato Leilões, situada à Travessa Comandante Salgado, 75, Fundação, São Caetano do 
Sul/SP, CEP: 09520-330. Devido à pandemia do coronavírus, o evento será realizado apenas 
na modalidade online, através do endereço eletrônico: www.satoleiloes.com.br.

Antonio Hissao Sato Junior – LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL – JUCESP 690

EDITAL PRIMEIRO LEILÃO SEGUNDO LEILÃO

2021/950021 23 DE NOVEMBRO 
DE 2021, ÀS 15H00

30 DE NOVEMBRO 
DE 2021, ÀS 15H00

REGINALDO  GONCALVES  DA  SILVA  47990210100,  CNPJ/CPF  n°
22.590.592/0001-81, torna público que esta requerendo da Agência
Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença Ambiental de
Instalaçao  e  Operação  para  as  seguintes  atividades  :  serviços  de
lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores , localizado
na  Rua  Montes  Claros,  Número  10,  Quadra  105,  Lote  10,  Parque
Amazônia, Goiânia – GO, CEP: 74.840-650.

REGINALDO  GONCALVES  DA  SILVA  47990210100,  CNPJ/CPF  n°
22.590.592/0001-81, torna público que esta requerendo da Agência
Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença Ambiental de
Instalaçao  e  Operação  para  as  seguintes  atividades  :  serviços  de
lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores , localizado
na  Rua  Montes  Claros,  Número  10,  Quadra  105,  Lote  10,  Parque
Amazônia, Goiânia – GO, CEP: 74.840-650.

C O N C E I C A O  D E  M A R I A  M A R I N H O  -  E I R E L I ,  C N P J / C P F
21.004.694/0001-05,  torna público  que esta  recebendo da Agência
Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença Ambiental de
Instalação  e  Operação  processo  84034076  para  as  seguintes
atividades: comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou
especializado em produtos alimentícios, comércio atacadista de frutas,
verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, comércio
varejista de bebidas, localizado Av. Vera Cruz, Número 2232, Quadra
136, Lote 06, Jardim Guanabara, CEP: 74.675 – 830, Goiânia – GO.

C O N C E I C A O  D E  M A R I A  M A R I N H O  -  E I R E L I ,  C N P J / C P F
21.004.694/0001-05,  torna público  que esta  recebendo da Agência
Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença Ambiental de
Instalação  e  Operação  processo  84034076  para  as  seguintes
atividades: comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou
especializado em produtos alimentícios, comércio atacadista de frutas,
verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos, comércio
varejista de bebidas, localizado Av. Vera Cruz, Número 2232, Quadra
136, Lote 06, Jardim Guanabara, CEP: 74.675 – 830, Goiânia – GO.

G M  A U T O  P E C A S  E  A C E S S O R I O S  L T D A  ,  C N P J / C P F  n °
42.199.635/0001-00, torna público que está requerendo da SANEAGO
a  autorização  de  lançamento  de  efluentes  não  domésticos  na  rede
coletora de esgoto no endereço: Avenida Italia, Número 1496, Quadra
49 , Lote 07, Jardim Europa, Goiânia – GO, CEP: 74.330 – 110.

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA E REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL
2ª RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 1/2021

A CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA, ESTADO DE GOIÁS, situada na
Praça Rui Barbosa, n º 70 – Centro, através de seu pregoeiro, torna
público  a  publicação  da  Retificação  do  Edital  de  Pregão  na  forma
Eletrônica 1/2021; Data e horário do Recebimento das Propostas: das
08:00 horas do dia 22/10/2021 às 08:30 horas do dia 09/11/2021.
Abertura e julgamento das propostas: das 09:00 às 10:00 horas do dia
09/11/2021. Início da Sessão de Disputa de Preços: às 10:00 horas do
dia 09/11/2021. Referência de Tempo: horário de Brasília (DF). Portal:
Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br “Acesso ao usuário”.
Objeto:  contratação  de  empresa  para  fornecimento  de  02  (dois)
veículos, zero km tipo SEDAN, ano de fabricação e modelo 2021 ou
superior, destinado a atender as necessidades da Câmara Municipal de
Formosa – Goiás. A licitação será do tipo menor preço por item. O
Edital e seus Anexos, assim como os demais documentos pertinentes à
licitação em apreço poderão  ser examinados em sua sede, nos dias
úteis,  no horário  compreendido entre 13h00min e 17h00min, bem
como poderão ser retirados pelo site da Câmara Municipal de Formosa
no endereço: www.formosa.go.leg.br, solicitado via e-mail institucional:
licitacao@camaraformosa.go.gov.br e/ou no portal da BLL (Bolsa de
Licitações e Leilões do Brasil)  no site bll.org.br no link Acesso BLL
Compras (pelo navegador  INTERNET EXPLORER) ou através do site:
bllcompras.com nos demais Navegadores (Chrome, Firefox  e demais),
tudo na forma da Lei nº 10.520/2002, Lei nº 10.024/2019 e Lei nº
8.666/1993 e modificações posteriores. Formosa, GO, 21 de outubro de
2021. Walison Gonçalvis da Costa - Pregoeiro

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOlÁS - APARECIDA DE GOlÂNIA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
TABELIONATO 1° DE NOTAS

RUA PADRE JOSÉ QUINTILIANO LEOPOLDO E SILVA,
QUADRA 26 LOTE 09 - CENTRO
APARECIDA DE GOlÂNIA - GO

FONES: (62) 3283-1116 / 3584-4807
CNPJ: 02.890.440/0001-97

MARIA ELIAS MELO
OFICIALA E TABELIOA
CIC. 335.612.571-00

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Auto n° 4020/2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar SENILDA BATISTA
DE SOU A, brasileira, solteira, fa ineira, CI n° 4287465
DGPC/GO e CPF/MF n° 009.795.371-77, residente e
domiciliada à Rua do Comércio, quadra 09, lote 09, Vila Jardim
Vitória em Goiânia-GO, estando em local ignorado, incerto ou
inacessível, para que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da
terceira e última publicação deste edital, efetue a purgação da
mora, mediante o pagamento das importâncias relativas às
parcelas vencidas e não pagas do instrumento particular de
compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em
garantia, devidamente registrado nesta serventia imobiliária na
matrícula n° 23 .835, cujo débito principal corresponde, a
R$ 86.153,34 (oitenta e seis mil e cento e cinquenta e tr s reais
e trinta e quatro centavos), devendo ser acrescido das parcelas
que vencerem até o efetivo pagamento, devidamente
atualizadas, além dos encargos legais, inclusive tributos, a
contribuições condominiais, as desposas de intimação e
publicação de edital e os emolumentos, sob pena de ser
consolidada a propriedade fiduciária dos imóveis denominados
no APARTAMENTO 303 no 3 PAVIMENTO TIPO da TORRE
M do CONDOMÍNIO SPA IO GRAN OLYMPUS, com direito a
UMA VAGA PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
DESCOBERTA n 133, localizada no T RREO, edificado
o re a C cara 129 138/1 0 1 8 do loteamento
C ACARAS BELA VISTA, de frente para a Rua da Sede,
neste município, em favor do credor BANCO DO BRASIL S.A.,
instituição financeira sob a forma de sociedade de economia
mista, com sede no Setor Bancário Sul, quadra 01, bloco G,
lote S/N, em Brasília-DF, CNPJ/MF n° 00.000.000/0001-91,
com base no disposto no §7° do art. 26 da Lei nº 9.514/97. A
purgação da mora deverá ser efetuada neste serviço registral,
situado na Avenida Abraão Lourenço de Carvalho, nº 131,
Centro, Aparecida de Goiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 25 de agosto de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente

JHONES SMITH JESUS DA SILVA - JHONES AUTO SOM , CNPJ/CPF
n °  2 3 . 8 4 2 . 7 0 6 / 0 0 0 1 - 0 4 , t o r n a  p ú b l i c o
que está requerendo na Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA
de  Goiânia  a  Licença  Ambiental  de  Instalação  e  Operação  para
asseguintes  atividades  :  comércio  a  varejo  de  peças  e  acessórios
usados  para  veículos  automotores,  comércio  a  varejo  de  peças  e
acessórios novos para veículos automotores, serviços de instalação,
manutenção  e  reparação  de  acessór ios  para  ve ícu los
automotores,  Comércio  varejista  especializado  de  equipamentos  e
suprimentos  de  informática,  comércio  varejista  especializado  de
eletrodomésticos  e  equipamentos  de  áudio  e  vídeo,  localizado
na  Avenida  85,  Número  2703,  Quadra  224,  Lote  16,  Setor
Marista, Goiânia – GO, CEP:74.160 – 010

JHONES SMITH JESUS DA SILVA - JHONES AUTO SOM , CNPJ/CPF
n °  2 3 . 8 4 2 . 7 0 6 / 0 0 0 1 - 0 4 , t o r n a  p ú b l i c o
que está requerendo na Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA
de  Goiânia  a  Licença  Ambiental  de  Instalação  e  Operação  para
asseguintes  atividades  :  comércio  a  varejo  de  peças  e  acessórios
usados  para  veículos  automotores,  comércio  a  varejo  de  peças  e
acessórios novos para veículos automotores, serviços de instalação,
manutenção  e  reparação  de  acessór ios  para  ve ícu los
automotores,  Comércio  varejista  especializado  de  equipamentos  e
suprimentos  de  informática,  comércio  varejista  especializado  de
eletrodomésticos  e  equipamentos  de  áudio  e  vídeo,  localizado
na  Avenida  85,  Número  2703,  Quadra  224,  Lote  16,  Setor
Marista, Goiânia – GO, CEP:74.160 – 010

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N°.024/2021

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO – GO, torna 
público aos interessados que fará realizar em sua sede, localizada 
a Rua Lavrinha, s/n°, Centro, em Santa Rita do Novo Destino – GO, 
no dia 05 de novembro de 2021, as 09h00min, licitação na mo-
dalidade Pregão Presencial, tipo MENOR PREÇO POR ITEM para 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GENE-
ROS ALIMENTICIOS DA MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIICPAL DE EDUCA-
ÇÃO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO.  O Edital está dispo-
nível junto a C.P.L. no endereço acima mencionado e no site www.
santaritadonovodestino.go.gov.br. Informações complementares no 
endereço acima ou pelo telefone (62) 3394-0076.

Santa Rita do Novo Destino-GO, 21 de outubro de 2021.
MARCOS ANTONIO RIBEIRO TORRÊ

Presidente CLP



Sexta-feira, 22 de outubro de 2021
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REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL

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

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

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

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

da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO.

nominado MANSÕES POR 
DO SOL, em Águas Lindas 
de Goiás - GO, com a área 
de 2100,00m². Confrontando 
pela Frente com a Rua 11, 
com 30,00 metros, pelo fun-
do com o lote 01, com 30,00 
metros, pelo lado direito com 
AR-04, com 70,00 metros, 
e pelo lado esquerdo com 
o lote 04, com 70,00 me-
tros, objeto da matrícula n°. 
49.118 do Registro de Imóveis 
da Comarca de Águas Lindas 
de Goiás-GO, que será des-
membrado em 02 (dois) lotes 
menores que serão denomi-
nados: “Lote 02-A da quadra 
B-07, situado no loteamento 
denominado MANSÕES POR 
DO SOL, em Águas Lindas 
de Goiás - GO, com a área de 
900,00m². Confrontando pela 

Frente com a Rua 11, com 
15,00 metros, pelo fundo 
com o lote 02-B, com 15,00 
metros, pelo lado direito com 
AR-04, com 60,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 
02-B, com 60,00 metros” 
e “Lote 02-B da quadra 
B-07, situado no loteamento 
denominado MANSÕES POR 
DO SOL, em Águas Lindas 
de Goiás - GO, com a área de 
1.200,00m². Confrontando 
pela Frente com a Rua 11, 
com 15,00 metros, pelo fun-
do com o lote 01, com 30,00 
metros, pelo lado direito com 
o lote 02-A com 60,00 me-
tros e a 90º com o lote 02-A 
com 15,00 metros mais 10 
metros com a AR-04, e pelo 
lado esquerdo com o lote 04, 
com 70,00 metros”, confor-

me planta e memorial descriti-
vo, que fazem parte integran-
te da Certidão Municipal de 
Aprovação do Parcelamento 
expedida em 24/09/2021, onde 
consta o processo administra-
tivo de n° 2021242739. Para 
que chegue ao conhecimen-
to de todos, expediu-se este 
edital que será publicado no 
jornal local, por 03 (três) dias 
consecutivos, podendo o re-
gistro ser impugnado no prazo 
de 15 (quinze) dias, contados 
da data da última publicação, 
tudo nos termos do artigo 19 
da citada Lei Federal n. 6.766.  

FAZ SABER  a todos os 
interessados que SAN-
DRA MARIA CORDEI-
RO, CI- 2.149.920 SSP/
DF e CPF- 976.589.011-
72, casada com FER-
NANDO DOS SANTOS, 
CI- 2.013.320 SSP/DF 
e CPF895.555.701-91, 
residentes e domicilia-
dos em Águas Lindas de 

Goiás-GO, depositaram 
nesta serventia os do-
cumentos necessários 
exigidos pelo artigo 18 
da Lei Federal n. 6.766, 
de 19 de dezembro de 
1979, para registro de 
um DESMEMBRAMEN-
TO do imóvel Lote 02 
da quadra B-07, situ-
ado no loteamento de-
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1° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS, TÍTULOS E DOCUMENTOS, 

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

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 

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

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

FAZ SABER a todos os interessados que SANDRA MARIA CORDEIRO, CI- 2.149.920 SSP/DF 
e CPF- 976.589.011-72, casada com FERNANDO DOS SANTOS, CI- 2.013.320 SSP/DF e CPF-
895.555.701-91, residentes e domiciliados em Águas Lindas de Goiás-GO, depositaram nesta 
serventia os documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, para registro de um DESMEMBRAMENTO do imóvel Lote 02 da quadra B-
07, situado no loteamento denominado MANSÕES POR DO SOL, em Águas Lindas de Goiás - 
GO, com a área de 2100,00m². Confrontando pela Frente com a Rua 11, com 30,00 metros, 
pelo fundo com o lote 01, com 30,00 metros, pelo lado direito com AR-04, com 70,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 04, com 70,00 metros, objeto da matrícula n°. 49.118 do Registro 
de Imóveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, que será desmembrado em 02 (dois) 
lotes menores que serão denominados: “Lote 02-A da quadra B-07, situado no loteamento 
denominado MANSÕES POR DO SOL, em Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 
900,00m². Confrontando pela Frente com a Rua 11, com 15,00 metros, pelo fundo com o lote 
02-B, com 15,00 metros, pelo lado direito com AR-04, com 60,00 metros, e pelo lado esquerdo 
com o lote 02-B, com 60,00 metros” e “Lote 02-B da quadra B-07, situado no loteamento 
denominado MANSÕES POR DO SOL, em Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 
1.200,00m². Confrontando pela Frente com a Rua 11, com 15,00 metros, pelo fundo com o lote 
01, com 30,00 metros, pelo lado direito com o lote 02-A com 60,00 metros e a 90º com o lote 
02-A com 15,00 metros mais 10 metros com a AR-04, e pelo lado esquerdo com o lote 04, 
com 70,00 metros”, conforme planta e memorial descritivo, que fazem parte integrante da 
Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 24/09/2021, onde consta o 
processo administrativo de n° 2021242739. Para que chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se este edital que será publicado no jornal local, por 03 (três) dias consecutivos, 
podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última 
publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

 
Águas Lindas de Goiás-GO, 19 de Outubro de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

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

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

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 

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

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

FAZ SABER a todos os interessados que SANDRA MARIA CORDEIRO, CI- 2.149.920 SSP/DF 
e CPF- 976.589.011-72, casada com FERNANDO DOS SANTOS, CI- 2.013.320 SSP/DF e CPF-
895.555.701-91, residentes e domiciliados em Águas Lindas de Goiás-GO, depositaram nesta 
serventia os documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal n. 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, para registro de um DESMEMBRAMENTO do imóvel Lote 02 da quadra B-
07, situado no loteamento denominado MANSÕES POR DO SOL, em Águas Lindas de Goiás - 
GO, com a área de 2100,00m². Confrontando pela Frente com a Rua 11, com 30,00 metros, 
pelo fundo com o lote 01, com 30,00 metros, pelo lado direito com AR-04, com 70,00 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 04, com 70,00 metros, objeto da matrícula n°. 49.118 do Registro 
de Imóveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, que será desmembrado em 02 (dois) 
lotes menores que serão denominados: “Lote 02-A da quadra B-07, situado no loteamento 
denominado MANSÕES POR DO SOL, em Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 
900,00m². Confrontando pela Frente com a Rua 11, com 15,00 metros, pelo fundo com o lote 
02-B, com 15,00 metros, pelo lado direito com AR-04, com 60,00 metros, e pelo lado esquerdo 
com o lote 02-B, com 60,00 metros” e “Lote 02-B da quadra B-07, situado no loteamento 
denominado MANSÕES POR DO SOL, em Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 
1.200,00m². Confrontando pela Frente com a Rua 11, com 15,00 metros, pelo fundo com o lote 
01, com 30,00 metros, pelo lado direito com o lote 02-A com 60,00 metros e a 90º com o lote 
02-A com 15,00 metros mais 10 metros com a AR-04, e pelo lado esquerdo com o lote 04, 
com 70,00 metros”, conforme planta e memorial descritivo, que fazem parte integrante da 
Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 24/09/2021, onde consta o 
processo administrativo de n° 2021242739. Para que chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se este edital que será publicado no jornal local, por 03 (três) dias consecutivos, 
podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última 
publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

 
Águas Lindas de Goiás-GO, 19 de Outubro de 2021. 

 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOlÁS - APARECIDA DE GOlÂNIA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
TABELIONATO 1° DE NOTAS

RUA PADRE JOSÉ QUINTILIANO LEOPOLDO E SILVA,
QUADRA 26 LOTE 09 - CENTRO
APARECIDA DE GOlÂNIA - GO

FONES: (62) 3283-1116 / 3584-4807
CNPJ: 02.890.440/0001-97

MARIA ELIAS MELO
OFICIALA E TABELIOA
CIC. 335.612.571-00

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Auto n° 402 /2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar ANNA PAULLA
COSTA DE CARVAL O, brasileira, solteira, operadora de
telemar eting, CI n° 6058855 SSP/GO e CPF/MF n°
701.667.771-02, residente e domiciliada na Quadra 08, lote 02,
Parque Santa Cruz, estando em local ignorado, incerto ou
inacessível, para que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da
terceira e última publicação deste edital, efetue a purgação da
mora, mediante o pagamento das importâncias relativas às
parcelas vencidas e não pagas do instrumento particular de
compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em
garantia, devidamente registrado nesta serventia imobiliária na
matrícula n° 23 831, cujo débito principal corresponde, a
R$37.766,78 (trinta e sete mil e setecentos e sessenta e seis
reais e setenta e oito centavos), devendo ser acrescido das
parcelas que vencerem até o efetivo pagamento, devidamente
atualizadas, além dos encargos legais, inclusive tributos, a
contribuições condominiais, as desposas de intimação e
publicação de edital e os emolumentos, sob pena de ser
consolidada a propriedade fiduciária dos imóveis denominados
no APARTAMENTO n 40 , no 4 PAVIMENTO TIPO da
TORRE L, do condomínio com a denomina o de
CONDOMÍNIO SPA IO GRAN OLYMPUS, com direito a UMA
VAGA PARA ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS
DESCOBERTA de n 245, localizada no T RREO, edificado
o re a C cara 129 138/1 0 1 8 do loteamento
C CARAS BELA VISTA, de frente para a Rua da Sede,
neste município, em favor do credor BANCO DO BRASIL S.A.,
instituição financeira sob a forma de sociedade de economia
mista, com sede no Setor Bancário Sul, quadra 01, bloco G,
lote S/N, em Brasília-DF, CNPJ/MF n° 00.000.000/0001-91,
com base no disposto no §7° do art. 26 da Lei nº 9.514/97. A
purgação da mora deverá ser efetuada neste serviço registral,
situado na Avenida Abraão Lourenço de Carvalho, nº 131,
Centro, Aparecida de Goiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 26 de agosto de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOlÁS - APARECIDA DE GOlÂNIA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
TABELIONATO 1° DE NOTAS

RUA PADRE JOSÉ QUINTILIANO LEOPOLDO E SILVA,
QUADRA 26 LOTE 09 - CENTRO
APARECIDA DE GOlÂNIA - GO

FONES: (62) 3283-1116 / 3584-4807
CNPJ: 02.890.440/0001-97

MARIA ELIAS MELO
OFICIALA E TABELIOA
CIC. 335.612.571-00

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Auto n° 40 /2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar ARMANDO DA
CONCEI O SILVA BARBOSA, brasileiro, solteiro não
convivente em união estável, pintor automotivo, CI n°
1630568384 SSP/BA e CPF/MF n° 059.688.535-06, residente e
domiciliado na Rua 02, lote 1-7, Parque Atheneu, unidade 301,
Goiânia-GO, neste município, estando em local ignorado,
incerto ou inacessível, para que, no prazo de 15 (quinze) dias a
contar da terceira e última publicação deste edital, efetue a
purgação da mora, mediante o pagamento das importâncias
relativas às parcelas vencidas e não pagas do instrumento
particular de compra e venda de imóvel com alienação
fiduciária em garantia, devidamente registrado nesta serventia
imobiliária na matrícula n° 22 .835, cujo débito principal
corresponde, a R$76.165,13 (setenta e seis mil e cento e
sessenta e cinco reais e treze centavos), devendo ser acrescido
das parcelas que vencerem até o efetivo pagamento,
devidamente atualizadas, além dos encargos legais, inclusive
tributos, a contribuições condominiais, as desposas de
intimação e publicação de edital e os emolumentos, sob pena
de ser consolidada a propriedade fiduciária dos imóveis
denominados na APARTAMENTO n 30 no 3 PAVIMENTO
TIPO da TORRE L do empreendimento CONDOMÍNIO
SPA IO GRAN OLYMPUS, edificado o re a C ACARA
129 138/1 0 1 8 do loteamento C ACARAS BELA VISTA, a
Rua da Sede, neste município, em favor do credor BANCO DO
BRASIL S.A., instituição financeira sob a forma de sociedade
de economia mista, com sede no Setor Bancário Sul, quadra
01, bloco G, lote S/N, em Brasília-DF, CNPJ/MF n°
00.000.000/0001-91, com base no disposto no §7° do art. 26 da
Lei nº 9.514/97. A purgação da mora deverá ser efetuada neste
serviço registral, situado na Avenida Abraão Lourenço de
Carvalho, nº 131, Centro, Aparecida de Goiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 26 de agosto de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOlÁS - APARECIDA DE GOlÂNIA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
TABELIONATO 1° DE NOTAS

RUA PADRE JOSÉ QUINTILIANO LEOPOLDO E SILVA,
QUADRA 26 LOTE 09 - CENTRO
APARECIDA DE GOlÂNIA - GO

FONES: (62) 3283-1116 / 3584-4807
CNPJ: 02.890.440/0001-97

MARIA ELIAS MELO
OFICIALA E TABELIOA
CIC. 335.612.571-00

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Auto n° 4028/2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar DANIELE MENDES
DA SILVA, brasileira, solteira, agente administrativa, CI n°
3815133 DGPC/GO e CPF/MF n° 895.324.141-34, residente e
domiciliada na Rua Castro Alves, quadra 38, lote 16, Bairro
Jardim Vila Boa em Goiânia-GO, estando em local ignorado,
incerto ou inacessível, para que, no prazo de 15 (quinze) dias a
contar da terceira e última publicação deste edital, efetue a
purgação da mora, mediante o pagamento das importâncias
relativas às parcelas vencidas e não pagas do instrumento
particular de compra e venda de imóvel com alienação
fiduciária em garantia, devidamente registrado nesta serventia
imobiliária na matrícula n° 228.88 , cujo débito principal
corresponde, a R$27.113,08 (vinte e sete mil e cento e treze
reais e oito centavos), devendo ser acrescido das parcelas que
vencerem até o efetivo pagamento, devidamente atualizadas,
além dos encargos legais, inclusive tributos, a contribuições
condominiais, as desposas de intimação e publicação de edital
e os emolumentos, sob pena de ser consolidada a propriedade
fiduciária dos imóveis denominados na CASA GERMINADA 02
de frente para a Rua Para uai localizada no condomínio
RESIDENCIAL ERO DUCCI , edificada no LOTE 03 da
QUADRA 13 do loteamento SETOR AEROPORTO SUL 2
ETAPA, neste município, em favor do credor BANCO DO
BRASIL S.A., instituição financeira sob a forma de sociedade
de economia mista, com sede no Setor Bancário Sul, quadra
01, bloco G, lote S/N, em Brasília-DF, CNPJ/MF n°
00.000.000/0001-91, com base no disposto no §7° do art. 26 da
Lei nº 9.514/97. A purgação da mora deverá ser efetuada neste
serviço registral, situado na Avenida Abraão Lourenço de
Carvalho, nº 131, Centro, Aparecida de Goiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 25 de agosto de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOlÁS - APARECIDA DE GOlÂNIA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
TABELIONATO 1° DE NOTAS

RUA PADRE JOSÉ QUINTILIANO LEOPOLDO E SILVA,
QUADRA 26 LOTE 09 - CENTRO
APARECIDA DE GOlÂNIA - GO

FONES: (62) 3283-1116 / 3584-4807
CNPJ: 02.890.440/0001-97

MARIA ELIAS MELO
OFICIALA E TABELIOA
CIC. 335.612.571-00

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Auto n° 4022/2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar DUMONT
BRENNER DA SILVA, brasileiro, solteiro, engenheiro, CI nº
5888799 SSP/GO e CPF nº 044.547.281-27, residente e
domiciliado na Rua SR 47, quadra 75, lote 13, Recanto das
Minas Gerais em Goiânia/GO, estando em local ignorado,
incerto ou inacessível, para que, no prazo de 15 (quinze) dias a
contar da terceira e última publicação deste edital, efetue a
purgação da mora, mediante o pagamento das importâncias
relativas às parcelas vencidas e não pagas do instrumento
particular de compra e venda de imóvel com alienação
fiduciária em garantia. devidamente registrado nesta serventia
imobiliária na matrícula n° 23 .804, cujo débito principal
corresponde, a R$ 90.576,87 (noventa mil e quinhentos e
setenta e seis reais e oitenta e sete centavos), devendo ser
acrescido das parcelas que vencerem até o efetivo pagamento,
devidamente atualizadas, além dos encargos legais, inclusive
tributos, a contribuições condominiais, as desposas de
intimação e publicação de edital e os emolumentos, sob pena
de ser consolidada a propriedade fiduciária dos imóveis
denominados na APARTAMENTO n 308 no 3 PAVIMENTO
TIPO da TORRE I do CONDOMÍNIO SPA IO GRAN
OLYMPUS, com direito a UMA VAGA PARA
ESTACIONAMENTO n 1 9 DESCOBERTA, localizada no
T RREO, edificado o re a C ACARA 129 138/1 0 1 8 do
loteamento C ACARAS BELA VISTA, a Rua da Sede, neste
município, em favor do credor BANCO DO BRASIL S.A.,
instituição financeira sob a forma de sociedade de economia
mista, com sede no Setor Bancário Sul, quadra 01, bloco G,
lote S/N, em Brasília-DF, CNPJ/MF n° 00.000.000/0001-91,
com base no disposto no §7° do art. 26 da Lei nº 9.514/97. A
purgação da mora deverá ser efetuada neste serviço registral,
situado na Avenida Abraão Lourenço de Carvalho, nº 131,
Centro, Aparecida de Goiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 25 de agosto de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOlÁS - APARECIDA DE GOlÂNIA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
TABELIONATO 1° DE NOTAS

RUA PADRE JOSÉ QUINTILIANO LEOPOLDO E SILVA,
QUADRA 26 LOTE 09 - CENTRO
APARECIDA DE GOlÂNIA - GO

FONES: (62) 3283-1116 / 3584-4807
CNPJ: 02.890.440/0001-97

MARIA ELIAS MELO
OFICIALA E TABELIOA
CIC. 335.612.571-00

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Auto n° 4024/2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar ERIRNESO
CAMARA DE OLIVEIRA, brasileiro, viúvo, escultor/pintor, CI n°
6567349 SSP/GO e CPF/MF n° 013.263.473-22, residente e
domiciliado à Rua 17, quadra 58, lote 15, Mansões Paraíso,
neste município, estando em local ignorado, incerto ou
inacessível, para que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da
terceira e última publicação deste edital, efetue a purgação da
mora, mediante o pagamento das importâncias relativas às
parcelas vencidas e não pagas do instrumento particular de
compra e venda de imóvel com alienação fiduciária em
garantia, devidamente registrado nesta serventia imobiliária na
matrícula n° 244 23, cujo débito principal corresponde, a
R$38.947,44 (trinta e oito mil e novecentos e quarenta e sete
reais e quarenta e quatro centavos), devendo ser acrescido das
parcelas que vencerem até o efetivo pagamento, devidamente
atualizadas, além dos encargos legais, inclusive tributos, a
contribuições condominiais, as desposas de intimação e
publicação de edital e os emolumentos, sob pena de ser
consolidada a propriedade fiduciária dos imóveis denominados
na CASA GEMINADA 01 de frente para a Rua Pit ora ,
localizada no condomínio RESIDENCIAL PIT GORAS II,
edificada no LOTE 08 da QUADRA 0 do loteamento VILLA
DEIFIORE, neste município, em favor do credor BANCO DO
BRASIL S.A., instituição financeira sob a forma de sociedade
de economia mista, com sede no Setor Bancário Sul, quadra
01, bloco G, lote S/N, em Brasília-DF, CNPJ/MF n°
00.000.000/0001-91, com base no disposto no §7° do art. 26 da
Lei nº 9.514/97. A purgação da mora deverá ser efetuada neste
serviço registral, situado na Avenida Abraão Lourenço de
Carvalho, nº 131, Centro, Aparecida de Goiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 25 de agosto de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente

ESTADO DE GOI S COMARCA DE PLANALTINA
CARTÓRIO DE REGISTROS DE PLANALTINA

CNPJ: 20.631.050/0001-84
Email: registrodeimoveisplanaltina gmail.com

Quadra CC, Lote 02, Sobreloja, Centro Cívico, Planaltina-GO
CEP n° 73.750-005

Telefone: (61) 3639-1790
GERV IO FERNANDES DE SERRA ÚNIOR

Oficial

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Protocolo nº 117100
A Oficial Substituta do Registro de Imóveis de Planaltina-GO,
segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei 9.514/1997,
e depois de frustradas as tentativas de intimação pessoal, faz
saber que fica o devedor/fiduciante, UDCIMAR DE MACEDO
CARDOSO CPF 0 3.8 9.331 9 , residente e domiciliado no
Apartamento 101, Térreo, Residencial Carolina, lote 10, quadra
12, MR-01, Setor Oeste, Planaltina GO, INTIMADO a
comparecer neste Cartório de Registro de Imóveis de
PLANALTINA/GO, no endereço QUADRA CC, LOTE 02,
SOBRELO A, PRAQA CÍVICA, CEP 3. 50 000,
PLANALTINA/GO, no horário compreendido das 09:00 às
17:00hs, ou na Ag ncia Banco do Brasil, para o fim de satisfazer,
no prazo de quinze (15) dias, as prestações vencidas e
vincendas do Contrato de Financiamento Imobiliário n°
100409231, celebrado em 18/08/2015, referente ao imóvel,
APARTAMENTO 101, TÉRREO, RESIDENCIAL CAROLINA,
LOTE 10, QUADRA 12, MR-01, SETOR OESTE, PLANALTINA
GO registrado sob o n.° R6, da matrícula n.° 58487, do CRI de
PLANALTINA/GO, bem como os juros convencionais, as
penalidades, os demais encargos contratuais e legais, inclusive
tributos, contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além
das despesas de cobrança e intimação, nos moldes do disposto
no § 4° do Art. 26, da Lei 9.514/1997, sendo o valor total do
débito em atraso na data base 02/07/2021, de 32.426,93.
Decorridos quinze (15) dias da 3 e última publicação em um
jornal que circule regularmente nesta cidade e nos termos do
artigo 26 e seguintes da Lei 9.514/97, fica o devedor/fiduciante
advertido que no caso de não purgação da mora no prazo legal,
poderá o credor requerer a consolidação da propriedade do
imóvel em nome da instituição financeira, ora fiduciária. Uma vez
consolidada a propriedade em seu nome, Banco do Brasil S/A
promoverá o público leilão para alienação do imóvel. Planaltina-
GO, 19/10/2021. Amanda Rodrigues da Costa Melo, Oficial
Substituta.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE GOlÁS - APARECIDA DE GOlÂNIA

CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E
TABELIONATO 1° DE NOTAS

RUA PADRE JOSÉ QUINTILIANO LEOPOLDO E SILVA,
QUADRA 26 LOTE 09 - CENTRO
APARECIDA DE GOlÂNIA - GO

FONES: (62) 3283-1116 / 3584-4807
CNPJ: 02.890.440/0001-97

MARIA ELIAS MELO
OFICIALA E TABELIOA
CIC. 335.612.571-00

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Auto n° 4018/2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar JOSE ANIVAN DE
LIMA, brasileiro, divorciado, mecânico, CI nº 1786994 SSP/GO
e CPF nº 485.009.841-04, residente e domiciliado em Goiânia-
GO, Rua F 4 Qd 27, Lt 09, Vila Redenção, estando em local
ignorado, incerto ou inacessível, para que, no prazo de 15
(quinze) dias a contar da terceira e última publicação deste
edital, efetue a purgação da mora, mediante o pagamento das
importâncias relativas às parcelas vencidas e não pagas do
instrumento particular de compra e venda de imóvel com
alienação fiduciária em garantia, devidamente registrado nesta
serventia imobiliária na matrícula n° 23 . 8 , cujo débito
principal corresponde, a R$ 61.251,54 (sessenta e um mil e
duzentos e cinquenta e um reais e cinquenta e quatro
centavos), devendo ser acrescido das parcelas que vencerem
até o efetivo pagamento, devidamente atualizadas, além dos
encargos legais, inclusive tributos, a contribuições
condominiais, as desposas de intimação e publicação de edital
e os emolumentos, sob pena de ser consolidada a propriedade
fiduciária dos imóveis denominados na APARTAMENTO n 203
no 2 PAVIMENTO TIPO da TORRE G do CONDOMÍNIO
SPA IO GRAN OLYMPUS, com direito a UMA VAGA PAR
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS DESCOBERTA de n
3 1, localizada no T RREO, edificado o re a C ACARA
129 138/1 0 1 8 do loteamento C ACARAS BELA VISTA, a
Rua da Sede, neste município, em favor do credor BANCO DO
BRASIL S.A., instituição financeira sob a forma de sociedade
de economia mista, com sede no Setor Bancário Sul, quadra
01, bloco G, lote S/N, em Brasília-DF, CNPJ/MF n°
00.000.000/0001-91, com base no disposto no §7° do art. 26 da
Lei nº 9.514/97. A purgação da mora deverá ser efetuada neste
serviço registral, situado na Avenida Abraão Lourenço de
Carvalho, nº 131, Centro, Aparecida de Goiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 25 de agosto de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
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EDITAL DE INTIMAÇÃO

Auto n° 4019/2021
Vinícius Cavalcante de Queiroz, Suboficial e Escrevente do
Cartório de Registro de Imóveis e 1º Tabelionato de Notas de
Aparecida de Goiânia, nos termos do §4° do art. 26 da Lei n°
9.514/97, pelo presente edital vem Intimar JOSE DIVINO DE
OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, trabalhador de construção civil,
CN n° 00536681230 DETRAN/GO e CPF/MF n° 633.857.401-
34, estando em local ignorado, incerto ou inacessível, para que,
no prazo de 15 (quinze) dias a contar da terceira e última
publicação deste edital, efetue a purgação da mora, mediante o
pagamento das importâncias relativas às parcelas vencidas e
não pagas do instrumento particular de compra e venda de
imóvel com alienação fiduciária em garantia, devidamente
registrado nesta serventia imobiliária na matrícula n° 1 0.255,
cujo débito principal corresponde, a R$73.848,21 (setenta e tr s
mil e oitocentos e quarenta e oito reais e vinte e um centavos),
devendo ser acrescido das parcelas que vencerem até o efetivo
pagamento, devidamente atualizadas, além dos encargos
legais, inclusive tributos, a contribuições condominiais, as
desposas de intimação e publicação de edital e os
emolumentos, sob pena de ser consolidada a propriedade
fiduciária dos imóveis denominados na APARTAMENTO 203
TIPO C do 3 Pa imento ou 2 andar EDIFICIO DIAMANTINA,
edificado no LOTE 03 da QUADRA 98 do loteamento VILA
SÃO T OMA , Rua Campo Belo , neste município, em favor
do credor BANCO DO BRASIL S.A., instituição financeira sob a
forma de sociedade de economia mista, com sede no Setor
Bancário Sul, quadra 01, bloco G, lote S/N, em Brasília-DF,
CNPJ/MF n° 00.000.000/0001-91, com base no disposto no §7°
do art. 26 da Lei nº 9.514/97. A purgação da mora deverá ser
efetuada neste serviço registral, situado na Avenida Abraão
Lourenço deCarvalho,nº 131,Centro,AparecidadeGoiânia - Goiás.
Aparecida de Goiânia, 09 de setembro de 2021

VINÍCIUS CAVALCANTE
Suboficial e Escrevente
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Entretenimento

ONG contratada pela Novacap dará suporte psicológico e treinamento a 244 
homens e mulheres, egressos do sistema prisional ou em cumprimento de pena

REINTEGRAÇÃO SOCIAL “88 RAZÕES PARA ACREDITAR”

PEC 17

DA REDAÇÃO - Atento à rein-
tegração social de homens 
e mulheres com passagem 
pelo sistema prisional, o 
Governo do Distrito Federal 
(GDF) inicia, nas próximas 
semanas, um trabalho de 
qualificação de reeducan-
dos e egressos. Inicialmente 
serão 244 colaboradores da 
Companhia Urbanizadora 
da Nova Capital (Novacap), 
órgão que mais contrata 
cidadãos em cumprimento 
de pena ou já fora do regi-
me de cárcere.

O treinamento ficará a 
cargo do Instituto Recome-
çar, Organização Não Go-
vernamental (ONG) com 
atuação em São Paulo (SP) e 
Recife (PE) que chegou em 
maio a Brasília. Está em fase 
de estudo a instalação da 
ONG dentro da sede da No-
vacap e no Viveiro 1 de mu-
das e flores do Park Way.

O trabalho é dar apoio 
psicológico aos reeducandos, 
além de qualificação e treina-
mento profissional por meio 
de parceiros. Os contratos 
com esses colaboradores são 
firmados com a Fundação 

de Amparo ao Trabalhador 
Preso (Funap), vinculado à 
Secretaria de Justiça e Ci-
dadania (Sejus). Workshops 
de espiritualidade, que têm 
como foco o resgate de va-
lores e habilidades pessoais, 
também serão ministrados. 
Tudo com o propósito de 
proporcionar condições de 
trabalho a quem precisa 
retomar o convívio em so-
ciedade, mas não tem opor-
tunidades para reencontrar 
esse caminho.

“A nossa maior missão é 
reduzir a reincidência car-
cerária, levando oportuni-
dades a esse grupo que quer 
recomeçar e ainda não tem 
voz para ser ouvido”, explica 
a coordenadora regional do 
Instituto Recomeçar em Bra-

sília, Thaise Miguel.
A Novacap trabalha com 

reeducandos em funções 
administrativas, serviços 
gerais – como limpeza –, 
construção civil – em obras 
feitas pelas cidades – e no 
viveiro de cultivo de mudas, 
onde atualmente atuam 60 
mulheres. De acordo com o 
presidente da companhia, 
Fernando Leite, a previsão 
é ampliar para 200 esse efe-
tivo feminino, com novos 
contratos. “É uma oportuni-
dade de aperfeiçoar os pro-
gramas sociais do governo, 
além de criar chances de 
trabalho e, consequente-
mente, gerar renda a cente-
nas de famílias”, afirma.

COM INFORMAÇÕES DE HÉDIO 
FERREIRA JÚNIOR/AG. BRAÍLIA

Vida nova com apoio e 
qualificação profissional 

Espetáculo de luzes em 
homenagem a Goiânia começa 
hoje com projeções inéditas na 
Estação Ferroviária

Senado inclui proteção de dados 
pessoais como direito fundamental

Paulo César Pereio 
comemora 81 anos com �lhos

Paulo César Pereio fes-
tejou seus 81 anos com os 
filhos João Velho e Thomaz 
- do relacionamento com 
a apresentadora do “É de 
casa” Cissa Guimarães -, e 
os dois netinhos, num res-
taurante no Rio.

O ator vive desde o início 
de 2020 no Retiro dos Artis-
tas, localizado na Zona Oeste 
do Rio. Antes, ele vivia sozi-
nho em seu apartamento na 
capital paulista. Por conta da 
idade avançada, decidiu dei-
xar a vida solitária de lado e 
veio para o Rio, onde moram 
com os três filhos.

Pereio foi casado três ve-
zes. Primeiro, com a atriz 
Neila Tavares, mãe de Lara; 
depois, com Cissa Guima-
rães, com quem teve dois 
filhos - Tomás e João (que 
também é ator).Finalmen-
te, de seu casamento com 
Suzana César de Andrade, 
que não é do meio artístico, 
nasceu Gabriel.

Pereio falou da vida no 
retiro e negou que tivesse 
passando por dificuldade 
financeira. “Estou aqui des-
de o começo da pandemia, 
dessa crise do coronavírus. 
Achei que vir para cá seria 

uma maneira de me salvar. 
Vim para sobreviver. Eu 
moro em São Paulo, tenho 
meu apartamento lá. Não 
teve outro jeito. Mas estou 
bem de saúde. Nunca na 
minha vida trabalhei por di-
nheiro. Trabalhei bastante e 
nunca fiquei nem estou na 
penúria. O fato de eu estar 
aqui pode dar a ideia de que 
o cara está retirado, mas não 
estou. Ando aqui com uma 
tranquilidade absoluta, o 
que eu não poderia fazer na 
rua. Aqui tenho comida, sou 
bem cuidado e estou prote-
gido”, disse.

Começou no dia 21/10 o 
espetáculo ‘88 Razões para 
Acreditar’, que vai celebrar 
o aniversário de Goiânia 
com projeções inéditas de 
frases e fotos feitas pelos 
goianienses, na fachada da 
antiga Estação Ferroviária, 
no Centro. A população po-
derá acompanhar a apre-
sentação luminotécnica em 
alta-definição, das 18h30 até 
meia-noite. A programação 
segue até domingo, 24 de 
outubro, data da fundação 
da Capital. 

Promovida pela Apple 
Produções Goiânia e Sync 
Design, em parceria com 
a Prefeitura de Goiânia, a 
ação comemorativa terá 
uma projeção mapeada 
com animação em 4D com 
trilha personalizada em ho-
menagem aos 88 anos da 
cidade. Também serão pro-
jetadas as frases vencedoras 
dos concursos “Goiânia em 
Palavras” e “A Goiânia dos 
Meus Olhos”, em homena-
gem ao aniversário da Capi-
tal. A gestão dos concursos 
é da Secretaria Municipal de 
Comunicação (Secom) em 
parceria com a Secretaria 
Municipal de Cultura (Se-
cult). Haverá também frases 
de convidados.

O diretor da Apple Pro-
duções, em Goiânia, Ueri-
que Costa, diz que essas no-
vas tecnologias vão permitir 
que o aniversário da cidade 
seja comemorado de forma 
inovadora, sustentável e se-

gura. Ele explica que todo 
o projeto foi pensado em 
referência a idade da cidade, 
por isso, as imagens proje-
tadas terão a duração de 88 
segundos com efeitos de 88 
refletores de led.

De acordo com Ueri-
que Costa, essa promoção 
cultural une as produções 
artísticas às percepções dos 
cidadãos sobre Goiânia. 
“Queremos que todos te-
nham a oportunidade de 
externalizar seus talentos e 
sentimentos nesta homena-
gem pública.” O sócio-pro-
prietário da Sync Design, 
Lucas Pelegrini, explica que 

a apresentação luminotéc-
nica que vai criar narrativas 
audiovisuais com a combi-
nação das frases e fotos em 
tributo à cidade.

Segundo Lucas Pelegri-
ni, a tecnologia utilizada 
vai permitir a formação de 
dimensões extraordiná-
rias, ilusões óticas e noções 
de movimento em objetos 
estáticos, que são usadas 
em shows e apresentações 
em todo o país. Além do 
registro em vídeo, timelap-
se e fotos, a ação também 
terá drones para a captura 
de imagens aéreas.

LOURDES SOUZA

O Senado aprovou nes-
sa quarta-feira  (20) a Pro-
posta de Emenda à Cons-
tituição 17 (PEC 17), que 
inclui a proteção de dados 
pessoais no rol de direitos e 
garantias fundamentais do 
cidadão. Também estão in-
cluídos na proposta os da-
dos disponíveis em meios 
digitais. A PEC segue agora 
para a promulgação.

A matéria já havia pas-
sado pelo Senado em julho 
de 2019 e, em seguida, foi 
à Câmara. Lá, os deputa-
dos incluíram um disposi-
tivo que atribui à União as 
competências de organizar 
e fiscalizar a proteção e o 
tratamento de dados pes-
soais, de acordo com a lei. Já 
constava no texto a previsão 
da competência privativa 
da União para legislar sobre 
a matéria e a cláusula de vi-
gência da proposta.

A relatora da PEC, Si-
mone Tebet (MDB-MS), 
destacou em seu parecer 
que a proposta leva ao tex-
to constitucional os prin-
cípios da Lei Geral de Pro-
teção de Dados Pessoais 
(LGPD). A LGPD discipli-
na o tratamento de dados 
pessoais em qualquer su-
porte, inclusive em meios 
digitais, realizado por pes-
soas físicas ou jurídicas, de 
direito público ou de direi-
to privado, com o objetivo 
de garantir a privacidade 
dos indivíduos.

“Nesse sentido, o art. 
1º da iniciativa vai ao en-
contro do previsto no art. 
2º da LGPD, que estabe-
lece, entre os fundamen-
tos da proteção de dados 
pessoais, o respeito à 
privacidade e a inviola-
bilidade da intimidade, 
da honra e da imagem do 

indivíduo”, afirmou Tebet 
em seu parecer.

O vazamento de su-
postas conversas entre o 
ministro da Justiça, Ser-
gio Moro, na época juiz 
federal, e procuradores 
da República, fez o tema 
ganhar mais relevância. 
Trechos de conversas fo-
ram divulgadas pelo site 
The Intercept Brasil ainda 
em 2019, quando a PEC 
teve sua primeira passa-
gem no Senado.

“Estamos defendendo 
direitos que antes eram 
absolutos: direito à intimi-
dade, à vida privada. Este 
mundo da internet se volta 
contra nós mesmos. Ora 
somos vítimas do crime, 
ora somos vítimas do mer-
cado”, acrescentou Tebet, 
à época da primeira pas-
sagem do texto pela Casa.

DA REDAÇÃO COM ABR

Lúcio Bernardo Jr/Agência Brasília Caio Nogueira

Diretor da Apple Produções Goiânia, Uerique Costa, 
prepara últimos detalhes para início das projeções 
luminotécnicas na Estação Ferroviária. Evento segue até 
domingo, 24 de outubro


