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Ex-governador Marconi Perillo posta vídeo 
no Instagram para alfinetar Caiado
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GABINETE VIRTUAL

Prefeito e população de Aparecida 
tem a distância reduzida
Durante as transmissões nas redes sociais, Gustavo apresenta aos seguidores ações realizadas pela gestão
Rodrigo Estrela

Prefeito Gustavo Mendanha mantém diálogo permanente com a população nas redes sociais
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n Silvio Souls

Tabuleiro Político
silviosousap@gmail.com 62 98579 6148 

Servidores
Hoje é Dia do Servidor 

Público, celebrado anual-
mente em 28 de outubro.

Facultativo
A data não é feriado, tra-

ta-se de ponto facultativo 
em que o governo pode, mas 
não é obrigado a dispensar 
os profissionais do trabalho. 

Jogada
Como não há obrigato-

riedade, o governador Ro-
naldo Caiado (DEM) e o 
prefeito Rogério Cruz (Re-
publicanos) transferiram a 
data para outro dia. 

Finados 
Outras prefeituras 

goianas fizeram o mesmo, 
mudaram o ‘ponto facul-
tativo’ para a véspera do 
feriado do dia 2 de novem-
bro, de Finados. 

Lollapalooza 

Depois de espera, mo-
tivada pela pandemia da 
Covid19, deve ser anuncia-
da hoje a “line-up” festival 
Lollapalooza Brasil 2022. 

Guns N’ Roses 
Especula-se nomes 

como Lana Del Rey, Rita Ora, 
Pabllo Vittar e Guns N’ Roses.

“Instagrando”
Ex-governador Mar-

coni Perillo (PSDB) tem 
usado mais sua rede so-
cial do Instagram. 

Postagem 

Em uma de suas pos-
tagens, o tucano disse que 
nunca atacou nem agrediu 
adversários com mentiras 
ou desrespeito. 

Alfinetando 
No vídeo, Perillo alfine-

ta Caiado: “O que vemos é 
um governo, e um gover-
nador, que está se preocu-
pando exclusivamente com 
política, conchavos e na 
próxima eleição, a eleição 
do ano que vem”. 

Estudantes
Pesquisa aponta que 

a maioria dos estudantes 
do ensino médio (91%) 
têm interesse em cursar 
ensino superior

Aprendizagem 
Os dados do Serviço 

Social da Indústria (Sesi) 
e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial 
(Senai) mostram também 
que 84% tem interesse na 
educação profissional. 

Serena arte do sabor italiano 
em Pirenópolis 

O Bar 
Dês Arts é 
um achado 
para quem 
quer sabo-
rear café 
da manhã, 
almoço e pi-
zza, na cida-
de histórica 
de Pirenó-
polis. O local 
conta com 
‘menu’ re-
comendado 
para aman-
tes da culi-
nária italia-
na, além do 
bom atendi-
mento dos 
proprietá-
rios, Carlos 
Martins e 
Silvana Martins, foto. O espaço, que fica na Rua do Bon-
fim, 29, no Centro da cidade, é ambiente familiar e calmo. 

Amar uma pessoa significa 
querer envelhecer com ela”. 

Albert Camus

Freud explica os devaneios sociais 
nas redes ‘sociais’

O que leva as pessoas 
a fazerem parte de uma 
rede social? Com o tem-
po, este ambiente pas-
sou a ser o ingrediente 
maior na estratégia de 
ajuste a diversos gostos, 
hábitos e faixas de idade, 
cada vez mais segmen-
tados. No conhecimen-
to do advogado Charles 

Machado, que prepara o livro Desigualdade e Escra-
vidão, no prelo, os viciados em Instagram, Facebook e 
afins, tem comportamento semelhante na edificação 
de nítidas bolhas, em que acreditam que o seu universo 
é o de todos.

Na sua afirmação publicada, as redes viraram pla-
taforma de comunicação que constroem, de um dia 
para outros, novos “mitos” com discurso que unem 
semelhantes em causas antigas de velhas bandeiras, 
no entanto, que estão desatualizadas do contexto mun-
dial. “Novos líderes, quase sempre falsos profetas, unem 
multidões, catalisadas pelas redes sociais que criam 
bolhas herméticas em que a reflexão não existe, e abre-se 
espaço para todo e qualquer devaneio”.

Ou seja, Freud, quase 100 anos antes já havia predi-
to as “Fake News”, consideradas anabolizadas das redes 
sociais. “As massas pensam em imagens e de forma 
muito simplória, sem averiguar as informações, sem 
consultar as fontes mais confiáveis”. 

Nossos tempos modernos são realmente ‘tempos’ 
em que os extremos das opiniões e notícias assumem o 
protagonismo da verdade, basta apenas uma postagem 
viralizada. Nesta política virtual, somente Freud para 
explicar tanto delírio e devaneio. 

Jogadas rápidas 

n Acontece em Pirenópolis, ao lado da CAT, exposição de 
fotos históricas da cidade, até 31 de outubro. 
n Após seis meses, CPI da Pandemia é encerrada com 80 
pedidos de indiciamento. 
n A novidade na educação é que Goiânia deve implantar 
reconhecimento facial nas escolas e Cmeis. 
n Gabinete de Articulação para Enfrentamento da Pan-
demia na Educação Pública em Goiás (Gaepe-GO) tem 
se esforçado para sensibilizar municípios da importância 
do retorno das aulas presenciais. 
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ITÁTILA MOURA - No Jornal da 
Gazeta Edição do Almoço 
desta quarta-feira, 27, o apre-
sentador Thiago Mendes 
conversou com a Pediatra 
e Conselheira de Adminis-
tração da Unimed Goiânia, 

Dra. Lorena de Castro Diniz. 
Na ocasião, a pediatra falou 
sobre a importância de man-
ter a imunidade alta para 
prevenir doenças. Thiago 
conversou também com a 
presidente do Procon Goi-

ânia, Carolina Pereira. Na 
ocasião, a presidente falou 
sobre a fiscalização realizada 
nos postos de combustíveis. 
Para assistir estas entrevistas, 
acesse o portal no YouTube 
gazetaplay.

JORNAL DA GAZETA 
EDIÇÃO DO ALMOÇO
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EM MINAÇU

GOIÂNIA

DA REDAÇÃO - Parceria do Go-
verno de Goiás com a inicia-
tiva privada vai levar inves-
timento de R$ 30 milhões 
para implementar criadou-
ro de peixe de larga escala 
e frigorífico, em Minaçu, no 
Norte goiano. A expectativa 
é que a produção chegue 
até três milhões de tonela-
das de tilápia, por ano, até 
2024, e com geração de 185 
novos empregos, sendo 155 
diretos e 30 indiretos. 

As atividades de piscicul-
tura começam ainda neste 
mês de outubro e devem ter 
a primeira comercialização 
no primeiro semestre de 
2022. O processo de imple-
mentação terá duas etapas 
e a empresa deve estar em 
plena produção até 2024.

A primeira etapa, já ini-
ciada, prevê investimento 
de R$ 5 milhões com produ-
ção inicial de mil toneladas, 
por ano, e criação de 35 em-
pregos diretos. Já a segunda 
etapa, que deve ser concluí-
da em três anos, conta com 
mais R$ 25 milhões para 
instalação do frigorífico e 
tem previsão de triplicar a 
produção inicial, além de 
gerar outros 120 empregos 
diretos e 30 indiretos. “Goiás 
recebe os empresários de 
braços abertos. Temos a me-

lhor logística do país e da-
mos segurança a todos que 
aqui investem”, reforça o go-
vernador Ronaldo Caiado. 

A empresa que se instala 
no Norte goiano é prove-
niente de Rondônia. Ela de-
cidiu fechar suas instalações 
na região Norte do Brasil e 
criar uma empresa 100% 
goiana, aproveitando toda a 
expertise adquirida durante 
os 12 anos no mercado e os 
incentivos de Goiás. 

Segundo o secretário 
de Estado de Indústria, 
Comércio e Serviços (SIC), 
José Vitti, as empresas que-
rem vir para Goiás com 
seus inúmeros atrativos, 
como logística e infraes-
trutura adequadas, loca-
lização privilegiada, além 
de poder contar com um 
governo que dá todas as 
condições para quem de-
seja empreender em terri-
tório goiano. 

Dentre as vantagens de 
implementar a atividade 
em território goiano, os só-
cios proprietários da Super 
Fish, Cristiane de Oliveira e 
Roberto de Paula destacam 
a vocação do município e 
potencialidade para insta-
lação de criadouros; facili-
dade com licenças que “em 
outros Estados demoram 
anos para se concretizar”; 
mão de obra facilitada; in-
fraestrutura de escoamen-
to; além dos benefícios fis-
cais do Governo do Estado 
que, para os proprietários, 
são as principais. 

Minaçu também faz 

parte dos 64 municípios 
com maior carência e 
necessidade de desenvol-
vimento econômico que 
são preferenciais para a 
aprovação de investi-
mentos e destinação de 
incentivos fiscais, como 
o Fundo Constitucional 
de Financiamento do 
Centro-Oeste (FCO) e o 
ProGoiás, que também 
devem atender o projeto. 

EXPORTAÇÃO
A ampla previsão de 

produção do pescado abre 
possibilidades para a expor-
tação. Os produtos goianos 
com mais vendas interna-
cionais são as carnes, cor-
respondendo a 30,12% do 
exportado pelo Estado, em 
setembro, com destaque 
para as carnes bovinas, de 
aves e suínas. O projeto deve 
ampliar a venda internacio-
nal de peixe e mostrar mais 
uma vocação do mercado 
internacional goiano. 

PREOCUPAÇÃO 
SOCIOAMBIENTAL

A nova empresa goia-
na também tem preocu-
pação com o desenvolvi-
mento social e ambiental. 
Segundo a sócia-proprie-
tária, além da criação de 
185 empregos e renda, a 
empresa deve valorizar 
a mão de obra feminina 
e conta com estruturas 
que cumprem todas as 
normas para evitar o im-
pacto ambiental. 

COM SIC/GO

Projeto leva investimento 
de R$ 30 milhões para piscicultura 
e gera 185 novos empregos

Prefeitura entrega primeiro 
Laboratório Maker de robótica

Iniciativa prevê produção 
de três milhões de 
toneladas de tilápia, por 
ano, e deve promover 
nova vocação goiana para 
mercado internacional

A Prefeitura de Goiânia, 
por meio da Secretaria Mu-
nicipal de Educação (SME), 
entrega o primeiro Laborató-
rio Maker da Rede Municipal 
de Ensino na Escola Munici-
pal Alice Coutinho. O espaço 
integra o programa Smart 
Educação e foi idealizado por 
meio de uma parceria com 
o Sesi Planalto. A inaugura-
ção do laboratório vai contar 
com a presença do prefeito 
Rogério Cruz e do secretá-
rio municipal de Educação, 
Wellington Bessa, represen-
tantes do Sesi, secretários e 
autoridades municipais.

Com a entrega do novo 
espaço, a SME propõe ofe-
recer serviços inovadores de 
tecnologia na área da edu-
cação e formação digital nas 
instituições de ensino. Além 
da inserção de ambientes 
informatizados, alunos da 
Rede Municipal serão incen-
tivados a participar de proje-

tos que desenvolvem o inte-
resse por Ciência e Robótica.

A previsão da SME é 
implantar 10 Laboratórios 
Makers na Rede Munici-
pal de Ensino nos próxi-
mos meses. O objetivo 
dessa proposta é incenti-
var a criação de aplicati-
vos, projetos de robótica, 

games e brinquedos.
Alunos da EM Alice 

Coutinho foram premia-
dos na Olimpíada Brasi-
leira de Robótica e parti-
ciparam do maior evento 
de inovação educacional 
da América Latina, o Let’s 
Go Festival.

COM ADRIENE BASTOS

Primeira unidade a receber o projeto é a Escola 
Municipal Alice Coutinho

Andréia Barra

n Marco Aurélio
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“Aproveite cada dia para viver a vida que você escolheu e nunca a vida que os outros querem que você viva”.

SENADO 
n O Deputado Estadual Paulo 
Trabalho, assinala uma possível 
candidatura ao Senado Federal, 
apoiando a chapa que acompa-
nhará o candidato do Presiden-
te Jair Bolsonaro em Goiás. 
n O Jovem Deputado tem fô-
lego de sopra para trabalho, 
conhecido e querido no Norte 
de Goiás, Paulo Trabalho colo-
ca seu nome a disposição dos 
líderes Bolsonaristas 
e do Presidente Jair Bolsonaro. 
n Paulo Trabalho foi eleito de-
putado estadual nas últimas 
eleições 2018, já eleito mostrou 
empenho político a cargos pú-
blicos mais altos, como Depu-
tado Federal e agora a Senador, 
articulações em alta. 

EDUCAÇÃO 

n O Governador Dr Ronaldo Caiado, juntamente com a secretaria de Estado 
da educação Fátima Gavioli, anuncia bônus para educação,  Goias pagará R$ 
161 milhões aos professores, servidores administrativos, os pagamentos serão 
feitos até o mês de Dezembro de 2021. 

JOEL BRAGA 
n Nome conhecido e reconhe-
cido no meio político Joel S’ 
Braga Filho toma posse como 
Secretário de Estado na Secre-
taria de Industria e Comercio, 
Joel Braga já foi Secretário de 
Goiânia, Secretário de Estado, 
assessor no Senado Federal, 
diretor na Assembleia Legisla-
tiva; homem preparado, grande 
articulador político e de fácil 
acesso, tramita como ninguém 
no Congresso Nacional, rela-
cionamentos é o forte do novo 
Secretário de Estado. 
n Irmão do ex Ministro Alexandre 
Baldy e presidente do PP em Goiás, 
Joel afirma seu compromisso com 
o povo goiano, buscando viabilizar 
investimentos para o estado. 
n Nossa Coluna deseja sucesso 
ao novo secretário, seu sucesso 
refletirá na vida de vários goianos. 

“O melhor amigo da vida 
é o tempo, ele diz 
a verdade”.
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Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE EDSON 
RODRIGUES CARDOSO, CPF: 749.261.101-30.

Protocolo: 117.583
Requerimento nº 56933

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e 
de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Docu-
mentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) respec-
tivo(a), Sr(a). EDSON RODRIGUES CARDOSO, CPF: 749.261.101-30, 
devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 43-A, CONDOMÍNIO 
SILVA III, LOTE 43, QUADRA 14, SETOR AEROPORTO, 1° ETAPA, 
PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de 
cobrança CASA 43-A, CONDOMÍNIO SILVA III, LOTE 43, QUADRA 14, 
SETOR AEROPORTO, 1° ETAPA, PLANALTINA GO
QUADRA 04, LOTE 38, RESIDENCIAL ESPERANÇA, SETOR AERO-
PORTO MULTIRÃO, PLANALTINA GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) 
do teor respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das 
Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 
e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribui-
ções conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, 
por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), 
credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação fi-
duciária, na matrícula nº. 75.070 deste Ofício, com saldo devedor de res-
ponsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das 
prestações vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, os 
juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, 
os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 29.051,90 ( vinte e 
nove mil cinquenta e um reais e noventa centavos ), além das despesas 
de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, 
pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença 
de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para 
que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade 
de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, 
onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital 
será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago 
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta 
publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento 
do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de con-
solidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos 
termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE VALDENIR DOS 
SANTOS DE OLIVEIRA, CPF: 033.244.181-43.

Protocolo: 122.083
Requerimento nº 56981

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO 
FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). VALDENIR 
DOS SANTOS DE OLIVEIRA, CPF: 033.244.181-43, devedor(a) 
fiduciante do imóvel alienado, APARTAMENTO 102, TÉRREO, 
RESIDENCIAL AGUIAR II, LOTE 12 DA QUADRA 40, JARDIM 
AMÉRICA II, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo 
sido encontrada no endereço de cobrança APARTAMENTO 102, 
TÉRREO, RESIDENCIAL AGUIAR II, LOTE 12 DA QUADRA 40, 
JARDIM AMÉRICA II, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, fica, por 
este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Regis-
tros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas 
de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as atribuições con-
feridas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por 
requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), 
credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alie-
nação fiduciária, na matrícula nº. 78.623 deste Ofício, com saldo 
devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efe-
tuar o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram 
até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades 
e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive 
tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo 
valor corresponde a R$ 2.467,61 ( dois mil quatrocentos e sessen-
ta e sete reais e sessenta e um centavos ), além das despesas de 
cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, 
pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Dife-
rença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de 
V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio 
situado na cidade de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, 
Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde deverá efetuar 
o pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado 
por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta 
publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumpri-
mento do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante 
o direito de consolidação de propriedade do imóvel em favor da 
credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 
9.514/97. Atenciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE EVA GOMES 
DE OLIVEIRA, CPF: 919.617.933-34.

Protocolo: 122.107
Requerimento nº 57065

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). EVA GOMES DE OLIVEIRA, 
CPF: 919.617.933-34, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, 
APARTAMENTO 202, 1° PAVIMENTO, RESIDENCIAL BRAGANÇA 
II, LOTE 15 DA QUADRA 54, JARDIM DA BARRAGEM IV, ÁGUAS 
LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada no 
endereço de cobrança APARTAMENTO 202, 1° PAVIMENTO, 
RESIDENCIAL BRAGANÇA II, LOTE 15 DA QUADRA 54, JARDIM 
DA BARRAGEM IV, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, fica, por este 
edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registros 
de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de 
AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as atribuições conferidas 
pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por reque-
rimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), cre-
dor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação 
fiduciária, na matrícula nº. 65.411 deste Ofício, com saldo devedor 
de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o 
pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até a 
data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os 
demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tribu-
tos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor 
corresponde a R$ 3.110,46 ( três mil cento e dez reais e quarenta e 
seis centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, o 
qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações anterio-
res”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no 
horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Aguas 
Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 
– Jardim Brasília, onde deverá efetuar o pagamento do débito dis-
criminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito 
supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias a contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica 
V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido pagamento 
no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de 
propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos 
do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE FLAVIO JOSE 
DA SILVA, CPF: 832.800.221-34.

Protocolo: 122.158
Requerimento nº 57425

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). FLAVIO JOSE DA SILVA, 
CPF: 832.800.221-34, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, 
CASA 01,  RESIDENCIAL SUPREMO, LOTE 33 DA QUADRA 112, 
CONJUNTO A, SETOR 10,  PARQUE DA BARRAGEM, ÁGUAS 
LINDAS DE GOIÁS - GO, a qual não tendo sido encontrada no 
endereço de cobrança CASA 01,  RESIDENCIAL SUPREMO, 
LOTE 33 DA QUADRA 112, CONJUNTO A, SETOR 10,  PARQUE 
DA BARRAGEM, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS - GO, fica, por este 
edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registros 
de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de 
AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as atribuições conferidas 
pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por reque-
rimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), cre-
dor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação 
fiduciária, na matrícula nº. 50.164 deste Ofício, com saldo devedor 
de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o 
pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até a 
data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os 
demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tribu-
tos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor 
corresponde a R$ 5.102,89 ( cinco mil cento e dois reais e oitenta e 
nove centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, o 
qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações anterio-
res”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no 
horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Aguas 
Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 
– Jardim Brasília, onde deverá efetuar o pagamento do débito dis-
criminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito 
supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias a contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica 
V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido pagamento 
no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de 
propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos 
do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
Sandro Alexander Ferreira, o Oficial.

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE RIVIAN PEREIRA 
DOS SANTOS, CPF: 004.220.993-50.

Protocolo: 118.075
Requerimento nº 58547

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos 
e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência 
do(a) respectivo(a), Sr(a). RIVIAN PEREIRA DOS SANTOS, CPF: 
004.220.993-50, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 10, 
RESIDENCIAL VITORIA I, LOTE MANSÃO 341, MÓDULO M, SETOR 
OESTE, PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no ende-
reço de cobrança CASA 10, RESIDENCIAL VITORIA I, LOTE MANSÃO 
341, MÓDULO M, SETOR OESTE, PLANALTINA GO
QUADRA QC 03, 37, LOTE 341, CASA 10, SETOR OESTE, PLANAL-
TINA GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O 
Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos 
e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições 
conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por 
requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), 
credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação 
fiduciária, na matrícula nº. 59.144 deste Ofício, com saldo devedor 
de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pa-
gamento das prestações vencidas e as que se venceram até a data 
do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais 
encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as con-
tribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde 
a R$ 3.784,87 ( três mil setecentos e oitenta e quatro reais e oitenta 
e sete centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, o 
qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações anteriores”. 
Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário 
de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Planaltina - Goiás, 
a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde deverá efetuar 
o pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado por 3 
dias, devendo o débito supramencionado ser pago no prazo impror-
rogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta publicação. 
Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido 
pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação 
de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos 
do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE GREGORY 
STANLEY FELIX DE SOUSA, CPF: 705.542.431-30 

e KEILA DA SILVA FERREIRA, CPF: 705.553.011-33.
Protocolo: 123.280

Requerimento nº 58625

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). GREGORY STANLEY FELIX 
DE SOUSA, CPF: 705.542.431-30 e KEILA DA SILVA FERREIRA, 
CPF: 705.553.011-33, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, 
APARTAMENTO (DUPLEX) 01, BLOCO B, RESIDENCIAL PAULA 
XXXIX, LOTE 13A-1 DA QUADRA 126 CONJUNTO B, SETOR 16, 
PARQUE DA BARRAGEM, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual 
não tendo sido encontrada no endereço de cobrança APARTAMEN-
TO (DUPLEX) 01, BLOCO B, RESIDENCIAL PAULA XXXIX, LOTE 
13A-1 DA QUADRA 126 CONJUNTO B, SETOR 16, PARQUE DA 
BARRAGEM, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, fica, por este edital, 
INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LIN-
DAS DE GOIÁS/GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 
26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) 
do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrí-
cula nº. 70.123 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade 
de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações 
vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, os juros 
convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, 
os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 3.852,79 ( três 
mil oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e nove centavos ), 
além das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na 
planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGA-
D-BH) como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à 
INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, 
a este Oficio situado na cidade de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a 
Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde deverá 
efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital será publi-
cado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago no 
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta 
publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimen-
to do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora 
fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. 
Atenciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE GILCIONE GOMES 
DOS SANTOS, CPF: 051.334.013-02.

Protocolo: 123.285
Requerimento nº 58649

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). GILCIONE GOMES DOS SAN-
TOS, CPF: 051.334.013-02, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, 
APARTAMENTO 201, 1º PAVIMENTO, RESIDENCIAL DOM CARLOS, 
LOTE 27 DA QUADRA 04, JARDIM DA BARRAGEM III, ÁGUAS LIN-
DAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço 
de cobrança APARTAMENTO 201, 1º PAVIMENTO, RESIDENCIAL 
DOM CARLOS, LOTE 27 DA QUADRA 04, JARDIM DA BARRAGEM 
III, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO
QUADRA 7 LOTE 14 JARDIM DA BARRAGEM III, ÁGUAS LINDAS 
DE GOIÁS-GO 72920545, fica, por este edital, INTIMADO(A) do 
teor respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e 
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE 
GOIÁS/GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, pa-
rágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do 
contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula 
nº. 71.596 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de 
V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações 
vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, os juros 
convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, 
os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condomi-
niais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 3.833,70 
( três mil oitocentos e trinta e três reais e setenta centavos ), além 
das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, 
na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 
(GIGAD-BH) como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, 
procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 
8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Aguas Lindas 
de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim 
Brasília, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. 
Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supra-
mencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias 
a contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. 
ciente de que o não cumprimento do referido pagamento no prazo 
ora estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade 
do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 
26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, Sandro 
Alexander Ferreira, o Oficial. 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE NARAINE OLIVEIRA 
DE FIGUEREDO, CPF: 040.711.733-43.

Protocolo: 123.292
Requerimento nº 58695

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO 
FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). NARAINE 
OLIVEIRA DE FIGUEREDO, CPF: 040.711.733-43, devedor(a) 
fiduciante do imóvel alienado, CASA C, RESIDENCIAL GADO 
BRAVO, LOTE 04 DA QUADRA C-24, MANSÕES VILLAGE, 
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encon-
trada no endereço de cobrança CASA C, RESIDENCIAL GADO 
BRAVO, LOTE 04 DA QUADRA C-24, MANSÕES VILLAGE, 
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, fica, por este edital, INTIMA-
DO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS 
LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as atribuições conferidas 
pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por 
requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGA-
D-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido 
por alienação fiduciária, na matrícula nº. 70.539 deste Ofício, 
com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho IN-
TIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas 
e as que se venceram até a data do pagamento, os juros 
convencionais, as penalidades e os demais encargos contra-
tuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições 
condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a 
R$ 3.666,39 ( três mil seiscentos e sessenta e seis reais e trinta 
e nove centavos ), além das despesas de cobrança e de inti-
mação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de 
prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. 
para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio 
situado na cidade de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida 
JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde deverá 
efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital será 
publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser 
pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do 
último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de 
que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora 
estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade 
do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 
26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, Sandro 
Alexander Ferreira, o Oficial. 
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de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SALOMAO 
VIEIRA LOURENCO, CPF: 701.423.761-67.

Protocolo: 121.907
Requerimento nº 56064

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). SALOMAO VIEIRA LOUREN-
CO, CPF: 701.423.761-67, devedor(a) fiduciante do imóvel alie-
nado, CASA D, RESIDENCIAL VEREDA V, LOTE 04 DA QUADRA 
B-38, MANSÕES POR DO SOL, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a 
qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança CASA D, 
RESIDENCIAL VEREDA V, LOTE 04 DA QUADRA B-38, MANSÕES 
POR DO SOL, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO
QUADRA 13 LOTE 06, JARDIM DA BARRAGEM I, ÁGUAS LINDAS 
DE GOIÁS/GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respec-
tivo. O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos 
e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, 
segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 
3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobi-
liário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 65.313 
deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., 
venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações venci-
das e as que se venceram até a data do pagamento, os juros con-
vencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os 
encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 3.093,83 ( três 
mil noventa e três reais e oitenta e três centavos ), além das des-
pesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha 
de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) 
como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à IN-
TIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, 
a este Oficio situado na cidade de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, 
a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde 
deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital 
será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser 
pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último 
dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não 
cumprimento do referido pagamento no prazo ora estipulado, ga-
rante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em favor 
da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei 
n°. 9.514/97. Atenciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE JOCICLEIA 
DOS SANTOS LIMA, CPF: 039.394.751-30.

Protocolo: 121.919
Requerimento nº 56170

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). JOCICLEIA DOS SANTOS 
LIMA, CPF: 039.394.751-30, devedor(a) fiduciante do imóvel 
alienado, APARTAMENTO 101, 1º PAVIMENTO, RESIDENCIAL 
ISTAMBUL V, LOTE 14 DA QUADRA 01, JARDIM DA BARRAGEM I, 
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada 
no endereço de cobrança APARTAMENTO 101, 1º PAVIMENTO, 
RESIDENCIAL ISTAMBUL V, LOTE 14 DA QUADRA 01, JARDIM 
DA BARRAGEM I, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, fica, por este 
edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registros 
de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de 
AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as atribuições conferidas 
pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por reque-
rimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), cre-
dor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação 
fiduciária, na matrícula nº. 78.469 deste Ofício, com saldo devedor 
de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o 
pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até 
a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades 
e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive 
tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo 
valor corresponde a R$ 2.986,36 ( dois mil novecentos e oitenta e 
seis reais e trinta e seis centavos ), além das despesas de cobrança 
e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença 
de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de 
V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio 
situado na cidade de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, 
Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde deverá efetuar 
o pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado 
por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta pu-
blicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento 
do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fi-
duciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. 
Atenciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TATIELE DA COSTA
 FREIRE QUINTILIANO, CPF: 736.219.431-53.

Protocolo: 117.353
Requerimento nº 56229

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e 
de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). TATIELE DA COSTA FREIRE 
QUINTILIANO, CPF: 736.219.431-53, devedor(a) fiduciante do 
imóvel alienado, LOTE 17, QR 28, PARQUE ITAPUÃ I, PLANALTINA 
GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança 
LOTE 17, QR 28, PARQUE ITAPUÃ I, PLANALTINA GO
SEES, LOTE 28, SETOR EXP. ECONÔMICO, SOBRADINHO DF
QNQ 05, CONJUNTO 14, CASA 18, CEILANDIA NORTE, BRASILIA 
DF, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de 
Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdi-
ções e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. 
– PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo 
artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do 
contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
88.197 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., 
venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas e 
as que se venceram até a data do pagamento, os juros convencionais, 
as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 
inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, 
cujo valor corresponde a R$ 2.663,92 ( dois mil seiscentos e sessenta e 
três reais e noventa e dois centavos ), além das despesas de cobrança 
e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações 
anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, 
no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Pla-
naltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde 
deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital será 
publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago no 
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta 
publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento 
do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de 
consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, 
nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosa-
mente, GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE JOAO LUIS 
FERREIRA SILVA, CPF: 706.958.701-57.

Protocolo: 117.432
Requerimento nº 56415

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e 
de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). JOAO LUIS FERREIRA 
SILVA, CPF: 706.958.701-57, devedor(a) fiduciante do imóvel 
alienado, LOTE 36-A, QUADRA 03, SETOR AEROPORTO, 1° 
ETAPA, PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada 
no endereço de cobrança LOTE 36-A, QUADRA 03, SETOR 
AEROPORTO, 1° ETAPA, PLANALTINA GO
QUADRA 07, MR-09, LOTE 12, SETOR LESTE, PLANALTINA GO, 
fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de 
Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdi-
ções e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. 
– PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo 
artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do 
contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
90.907 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., 
venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas e 
as que se venceram até a data do pagamento, os juros convencionais, 
as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 
inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, 
cujo valor corresponde a R$ 2.363,55 ( dois mil trezentos e sessenta e 
três reais e cinquenta e cinco centavos ), além das despesas de cobrança 
e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações 
anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no 
horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Planaltina 
- Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde deverá 
efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado 
por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago no prazo im-
prorrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta publicação. 
Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido 
pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação 
de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do 
artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, GERVÁZIO 
FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE JOSIANE 
DOS SANTOS SOUZA, CPF: 860.102.802-06.

Protocolo: 117.481
Requerimento nº 56528

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) 
respectivo(a), Sr(a). JOSIANE DOS SANTOS SOUZA, CPF: 860.102.802-
06, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 12-A, CONDOMÍNIO 
SOARES DA SILVA II, LOTE 12, QUADRA 05, MR-01, SETOR NORTE, 
PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de 
cobrança CASA 12-A, CONDOMÍNIO SOARES DA SILVA II, LOTE 12, 
QUADRA 05, MR-01, SETOR NORTE, PLANALTINA GO
QUADRA 03, CASA 25, VILA VICENTINA, PLANALTINA DF, fica, por 
este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro 
de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições 
e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. 
– PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo 
artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento 
do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fidu-
ciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na 
matrícula nº. 73.691 deste Ofício, com saldo devedor de responsa-
bilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das 
prestações vencidas e as que se venceram até a data do pagamen-
to, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos 
contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições 
condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 
13.065,60 ( treze mil sessenta e cinco reais e sessenta centavos ), 
além das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na 
planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGA-
D-BH) como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à 
INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, 
a este Oficio situado na cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, 
Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde deverá efetuar o pagamento 
do débito discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, de-
vendo o débito supramencionado ser pago no prazo improrrogável 
de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta publicação. Por 
oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido pa-
gamento no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação 
de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos 
do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE KAMILA MARQUES 
DE CARVALHO SPINELI, CPF: 704.107.724-10.

Protocolo: 117.560
Requerimento nº 56852

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e 
de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). KAMILA MARQUES DE 
CARVALHO SPINELI, CPF: 704.107.724-10, devedor(a) fiduciante 
do imóvel alienado, CASA 21-A, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
GERAÇÃO I, LOTE 21, QUADRA 15, MR-08, SETOR NORTE, 
PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço 
de cobrança CASA 21-A, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GERAÇÃO 
I, LOTE 21, QUADRA 15, MR-08, SETOR NORTE, PLANALTINA GO
QUADRA 15, MR-10, LOTE 11-B, SETOR NORTE, PLANALTINA GO, 
fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de 
Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições 
e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLA-
NALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, 
parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato 
imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 81.025 
deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho 
INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que 
se venceram até a data do pagamento, os juros convencionais, as pena-
lidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive 
tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor 
corresponde a R$ 5.298,98 ( cinco mil duzentos e noventa e oito reais e 
noventa e oito centavos ), além das despesas de cobrança e de 
intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de presta-
ções anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que 
se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cida-
de de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça 
Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. 
Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supra-
mencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias 
a contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. 
ciente de que o não cumprimento do referido pagamento no prazo 
ora estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade 
do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, 
parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, GERVÁZIO 
FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PEDRO MATIAS
 DA SILVA FILHO, CPF: 500.163.263-34.

Protocolo: 117.575
Requerimento nº 56893

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência 
do(a) respectivo(a), Sr(a). PEDRO MATIAS DA SILVA FILHO, CPF: 
500.163.263-34, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, LOTE 07-A, 
QUADRA 139, JARDIM PAQUETÁ, PLANALTINA GO, a qual não tendo 
sido encontrada no endereço de cobrança LOTE 07-A, QUADRA 139, 
JARDIM PAQUETÁ, PLANALTINA GO
QUADRA AE 3, LOTE 03, RESIDENCIAL BURITI, PLANALTINA GO, 
fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório 
de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de 
Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Do-
cumentos. – PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições con-
feridas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por 
requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), 
credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alie-
nação fiduciária, na matrícula nº. 87.864 deste Ofício, com saldo 
devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efe-
tuar o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram 
até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades 
e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive 
tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo 
valor corresponde a R$ 5.579,04 ( cinco mil quinhentos e setenta 
e nove reais e quatro centavos ), além das despesas de cobrança 
e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de 
prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. 
para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja 
– Praça Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do débito dis-
criminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito 
supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias a contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica 
V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido pagamento 
no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de 
propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos 
do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DOMINGAS 
LOPES FERNANDES NETA, CPF: 049.398.541-75 e 

MARIA VERA LOPES DE OLIVEIRA, CPF: 151.502.258-78.
Protocolo: 117.609

Requerimento nº 57016

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência 
do(a) respectivo(a), Sr(a). DOMINGAS LOPES FERNANDES NETA, 
CPF: 049.398.541-75 e MARIA VERA LOPES DE OLIVEIRA, CPF: 
151.502.258-78, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 01, 
RESIDENCIAL CAVALCANTE, LOTE 01, QUADRA 175, BRASILINHA 
SUDOESTE, PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no 
endereço de cobrança CASA 01, RESIDENCIAL CAVALCANTE, LOTE 
01, QUADRA 175, BRASILINHA SUDOESTE, PLANALTINA GO
SETOR DE MANSOES OESTE, RESIDENCIAL FIRENZE, QUADRA M, 
LOTE 40, CASA 18, SETOR OESTE, PLANALTINA GO, fica, por este 
edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis, 
Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das 
Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS, 
segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da 
Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
- (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido 
por alienação fiduciária, na matrícula nº. 77.158 deste Ofício, com saldo 
devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o 
pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até a data 
do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais en-
cargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições 
condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 3.953,12 
( três mil novecentos e cinquenta e três reais e  doze centavos ), além 
das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha 
de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como 
“Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de 
V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça 
Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este 
edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser 
pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia 
desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumpri-
mento do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, 
nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MARIA DO SOCORRO 
REIS DE MORAES, CPF: 187.368.902-00.

Protocolo: 117.730
Requerimento nº 57438

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de 
Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para 
ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). MARIA DO SOCORRO REIS DE 
MORAES, CPF: 187.368.902-00, devedor(a) fiduciante do imóvel 
alienado, KITINETE 105, CONDOMÍNIO FELICIDADE, LOTE 07, 
QUADRA 56, CONJUNTO L, BRASILINHA 16, PLANALTINA GO, a 
qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança KITINETE 
105, CONDOMÍNIO FELICIDADE, LOTE 07, QUADRA 56, CONJUN-
TO L, BRASILINHA 16, PLANALTINA GO
SERVIDÃO MARIA LEOCADIA VASQUES, 151, MR-03, SÃO JOÃO DO 
RIO VERMELHO, FLORIANOPOLIS SC, 88060125, fica, por este edital, 
INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis, 
Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil 
das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - 
GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 
1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 69.545 deste Ofício, 
com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) 
a efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram 
até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os 
demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as 
contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor correspon-
de a R$ 10.464,60 ( dez mil quatrocentos e sessenta e quatro reais e 
sessenta centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, 
o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações anteriores”. 
Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário 
de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Planaltina - Goiás, 
a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde deverá efetuar 
o pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado por 3 
dias, devendo o débito supramencionado ser pago no prazo impror-
rogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta publicação. 
Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido 
pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação 
de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos 
do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosame nte, GER-
VÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial. 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LUIS ALVES 
DO NASCIMENTO JUNIOR, CPF: 043.749.203-66.

Protocolo: 122.258
Requerimento nº 57688

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/
GO FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). LUIS 
ALVES DO NASCIMENTO JUNIOR, CPF: 043.749.203-66, 
devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, LOTE 09, DA 
QUADRA 106, JARDIM AMÉRICA IV, ÁGUAS LINDAS DE 
GOIÁS, a qual não tendo sido encontrada no endereço de 
cobrança LOTE 09, DA QUADRA 106, JARDIM AMÉRICA 
IV, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS, fica, por este edital, INTI-
MADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registros de 
Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas 
de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as atribuições 
conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 
9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato 
imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula 
nº. 27.868 deste Ofício, com saldo devedor de responsabi-
lidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento 
das prestações vencidas e as que se venceram até a data 
do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e 
os demais encargos contratuais, os encargos legais, in-
clusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis 
ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 3.223,03 ( três mil 
duzentos e vinte e três reais e três centavos ), além das 
despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na 
planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
- (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações anteriores”. 
Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, 
no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade 
de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, 
Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde deverá efetuar o 
pagamento do débito discriminado. Este edital será publi-
cado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser 
pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar 
do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. 
ciente de que o não cumprimento do referido pagamento 
no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação 
de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, 
nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. 
Atenciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LUISNALDO 
SOARES FARIAS, CPF: 873.118.361-15.

Protocolo: 118.314
Requerimento nº 58863

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Na-
turais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de 
Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para 
ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). LUISNALDO SOARES FARIAS, 
CPF: 873.118.361-15, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, 
CASA 10-A, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COPACABANA, LOTE 
10, QUADRA 215, JARDIM PAQUETÁ, PLANALTINA GO, a qual 
não tendo sido encontrada no endereço de cobrança CASA 10-A, 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL COPACABANA, LOTE 10, QUADRA 
215, JARDIM PAQUETÁ, PLANALTINA GO
QUADRA 03, MR-06, LOTE 30, SETOR LESTE, PLANALTINA GO, 
fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de 
Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdi-
ções e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. 
– PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo 
artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do 
contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
89.605 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., 
venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas e 
as que se venceram até a data do pagamento, os juros convencionais, 
as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 
inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, 
cujo valor corresponde a R$ 8.232,10 ( oito mil duzentos e trinta e dois 
reais e dez centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, 
o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações anteriores”. 
Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário 
de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Planaltina - Goiás, 
a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde deverá efetuar 
o pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado por 3 
dias, devendo o débito supramencionado ser pago no prazo impror-
rogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta publicação. 
Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido 
pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação 
de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos 
do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, GER-
VÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE WANDERSON 
MACHADO LUCENA, CPF: 047.252.851-37.

Protocolo: 118.317
Requerimento nº 58875

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e 
de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). WANDERSON MACHADO 
LUCENA, CPF: 047.252.851-37, devedor(a) fiduciante do imóvel 
alienado, APARTAMENTO 304, BLOCO D, 2° ANDAR, TIPO A, 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MADRID, CHÁCARA 98-A, CHÁ-
CARAS SANTA MARIA, PLANALTINA GO, a qual não tendo sido 
encontrada no endereço de cobrança APARTAMENTO 304, BLO-
CO D, 2° ANDAR, TIPO A, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MADRID, 
CHÁCARA 98-A, CHÁCARAS SANTA MARIA, PLANALTINA GO
QUADRA 05, MR-10, LOTE 05, SETOR LESTE, PLANALTINA GO, 
fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de 
Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdi-
ções e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. 
– PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo 
artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do 
contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
75.671 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., 
venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas e 
as que se venceram até a data do pagamento, os juros convencionais, 
as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 
inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, 
cujo valor corresponde a R$ 11.881,70 ( onze mil oitocentos e oitenta 
e um reais e setenta centavos ), além das despesas de cobrança e 
de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações 
anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, 
no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Pla-
naltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde 
deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital será 
publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago no 
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta 
publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento 
do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de 
consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, 
nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosa-
mente, GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.
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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.

20,00 metros, pelo fundo com 
o lote 05, com 20,00 me-
tros, pelo lado direito com o 
lote 04, com 46,50 metros, 
e pelo lado esquerdo com o 
lote 08, com 46,50 me-
tros, objeto da matrícula n°. 
41.432 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 06-A da quadra 
15 Conjunto A, Setor 04, 
situado no loteamento deno-
minado PARQUE DA BAR-
RAGEM, em Águas Lindas de 
Goiás - GO, com a área de 
465,00m². Confrontando pela 
Frente com a Rua Rio Negro, 
com 10,00 metros, pelo fun-
do com parte do lote 05, com 
10,00 metros, pelo lado direi-
to com o lote 04, com 46,50 
metros, e pelo lado esquerdo 
com o lote 06-B, com 46,50 
metros” e o “Lote 06-B da 
quadra 15 Conjunto A, Se-
tor 04, situado no loteamen-
to denominado PARQUE DA 
BARRAGEM, em Águas Lin-
das de Goiás - GO, com a área 
de 465,00m². Confrontando 
pela Frente com a Rua Rio 

Negro, com 10,00 metros, 
pelo fundo com parte do lote 
05, com 10,00 metros, pelo 
lado direito com o lote 06-A, 
com 46,50 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 08, 
com 46,50 metros”, confor-
me planta e memorial descriti-
vo, que fazem parte integran-
te da Certidão Municipal de 
Aprovação do Parcelamento 
expedida em 01/10/2021, onde 
consta o processo administra-
tivo de n° 2021244277. Para 
que chegue ao conhecimento 
de todos, expediu-se este edi-
tal que será publicado no jornal 
local, por 03 (três) dias con-
secutivos, podendo o registro 
ser impugnado no prazo de 15 
(quinze) dias, contados da data 
da última publicação, tudo nos 
termos do artigo 19 da citada 
Lei Federal n. 6.766.

FAZ SABER  a todos 
os interessados que 
TGS CONSTRUTO-
RA E INCORPORA-
DORA LTDA, CNPJ-
37.327.908/0001-14, 
com sede na Quadra 
43, Conjunto A, Lote 
21, Casa B, Setor 02, 
Parque da Barragem, 
Águas Lindas de Goiás 
- GO, depositou nesta 
serventia os documen-
tos necessários exigi-
dos pelo artigo 18 da Lei 

Federal n. 6.766, de 19 
de dezembro de 1979, 
para registro de um 
DESMEMBRAMENTO 
do imóvel denominado 
Lote 06 da quadra 15 
Conjunto A, Setor 04, 
situado no loteamento 
denominado PARQUE 
DA BARRAGEM, em 
Águas Lindas de Goi-
ás - GO, com a área de 
930,00m². Confrontan-
do pela Frente com a 
Rua Rio Negro, com 

 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 TGS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 
CNPJ-37.327.908/0001-14, com sede na Quadra 43, Conjunto A, Lote 21, Casa B, Setor 02, 
Parque da Barragem, 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 denominado Lote 06 da quadra 15 Conjunto 
A, Setor 04, 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 Rio Negro, com 
20,00 metros, pelo fundo com o lote 05, com 20,00 metros, pelo lado direito com o lote 04, 
com 46,50 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 08, com 46,50 metros, objeto da matrícula 
n°. 41.432 do Registro de Imóveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, que será 
desmembrado em 02 (dois) lotes menores que serão denominados: “Lote 06-A da quadra 15 
Conjunto A, Setor 04, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 465,00m². Confrontando pela Frente com a Rua 
Rio Negro, com 10,00 metros, pelo fundo com parte do lote 05, com 10,00 metros, pelo lado 
direito com o lote 04, com 46,50 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 06-B, com 46,50 
metros” e o “Lote 06-B da quadra 15 Conjunto A, Setor 04, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BARRAGEM, em Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 
465,00m². Confrontando pela Frente com a Rua Rio Negro, com 10,00 metros, pelo fundo com 
parte do lote 05, com 10,00 metros, pelo lado direito com o lote 06-A, com 46,50 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 08, com 46,50 metros”, conforme planta e memorial descritivo, 
que fazem parte integrante da Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 
01/10/2021, onde consta o processo administrativo de n° 2021244277. 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, 20 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 TGS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 
CNPJ-37.327.908/0001-14, com sede na Quadra 43, Conjunto A, Lote 21, Casa B, Setor 02, 
Parque da Barragem, 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 denominado Lote 06 da quadra 15 Conjunto 
A, Setor 04, 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 Rio Negro, com 
20,00 metros, pelo fundo com o lote 05, com 20,00 metros, pelo lado direito com o lote 04, 
com 46,50 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 08, com 46,50 metros, objeto da matrícula 
n°. 41.432 do Registro de Imóveis da Comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, que será 
desmembrado em 02 (dois) lotes menores que serão denominados: “Lote 06-A da quadra 15 
Conjunto A, Setor 04, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 465,00m². Confrontando pela Frente com a Rua 
Rio Negro, com 10,00 metros, pelo fundo com parte do lote 05, com 10,00 metros, pelo lado 
direito com o lote 04, com 46,50 metros, e pelo lado esquerdo com o lote 06-B, com 46,50 
metros” e o “Lote 06-B da quadra 15 Conjunto A, Setor 04, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BARRAGEM, em Águas Lindas de Goiás - GO, com a área de 
465,00m². Confrontando pela Frente com a Rua Rio Negro, com 10,00 metros, pelo fundo com 
parte do lote 05, com 10,00 metros, pelo lado direito com o lote 06-A, com 46,50 metros, e 
pelo lado esquerdo com o lote 08, com 46,50 metros”, conforme planta e memorial descritivo, 
que fazem parte integrante da Certidão Municipal de Aprovação do Parcelamento expedida em 
01/10/2021, onde consta o processo administrativo de n° 2021244277. 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, 20 de Outubro de 2021. 
 
 

Vanessa Veras de Macedo 
Escrevente 
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Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Colinas do Sul/GO

Edital do Pregão Presencial Nº 045/2021
A Prefeitura Municipal de Colinas do Sul/GO, torna público, para 
conhecimento dos interessados que fará realizar no dia 11 de no-
vembro de 2021, às 09hs00min, licitação na modalidade Pregão 
Presencial, tipo Menor Preço Por Item, tendo como objeto a CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE 
GÁS LIQUEFEITO (GLP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DO MUNICÍPIO DE COLINAS DO SUL/GO. Mais informações site: 
www.colinasdosul.go.gov.br ou (62) 3486-1117.

Colinas do Sul/GO, 28 de outubro de 2021.
NAIARA ALVES FERREIRA - Pregoeira

Estado de Goiás
Prefeitura Municipal de Colinas do Sul/GO

Edital do Pregão Presencial Nº 046/2021
A Prefeitura Municipal de Colinas do Sul/GO, torna público, para conheci-
mento dos interessados que fará realizar no dia 11 de novembro de 2021, 
às 10hs00min, licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço 
Por Item, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO 
O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE MERENDA ESCO-
LAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES PÚBLICAS 
DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE COLINAS DO SUL/GO. Mais informações 
site: www.colinasdosul.go.gov.br ou (62) 3486-1117. 

Colinas do Sul/GO, 28 de outubro de 2021. 
NAIARA ALVES FERREIRA - Pregoeira

EDITAL DE CO NICAÇÃO
ST S N ER E CN : 38.2 1.020/0001-08

L CALI A : R IA R 0 0 M 128 S/N - NA
R RAL E I AMERI/G torna se p blico que requereu junto
Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Ipameri a renovação
da licença ambiental de operação.

 TORNEADORA VISAO LTDA, CNPJ/CPF n° CNPJ: 
14.436.013/0001-12, torna público que está requerendo da 
Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a 
Licença Ambiental de Instalação e Operação para as seguintes 
atividades : serviços de usinagem, tornearia e solda , serviços de 
tratamento e revestimento em metais. Empresa localizada na 
Rua Maria Camelo, Número 260, Quadra 21, Lote 13, Bairro 
Rodoviario, Goiânia – GO, CEP: 74.430-340. 

 ESTADO DE GOIÁS 
PODER LEGISLATIVO 

CÂMARA MUNICIPAL DE FORMOSA  
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2021 

 
A Câmara Municipal de Formosa torna público, para 
conhecimento dos interessados, que foram prorrogadas do dia 
28/10/2021 até as 17:00 horas do dia 18/11/2021, as inscrições 
de profissionais formados em comunicação, publicidade ou 
marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, para compor a 
Subcomissão Técnica a ser constituída nos termos da Lei 
Federal nº 12.232/2010, para análise e julgamento das propostas 
técnicas a serem apresentadas em licitação na modalidade Carta 
Convite, que será instaurada pela Câmara Municipal de Formosa 
objetivando a contratação de Agência para a prestação de 
serviços de publicidade. As inscrições se darão por envio de 
documentos exigidos no Edital da chamada pública, que deverão 
ser encaminhados para o e-mail 
comissaodelicitacao@camaraformosa.go.gov.br. Os inscritos e 
sorteados para compor a Subcomissão Técnica não receberão 
remuneração pela prestação dos serviços. O Edital de chamada 
pública n° 01/2021, bem como o termo de referência e breafting 
estarão disponíveis no site www.formosa.go.leg.br. 

 
Formosa, 27 de outubro de 2021. 

JOSEFA PEREIRA DE BRITO ARAÚJO 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

PREGÃOELETRÔNICONº 077/2021 SRP ASG 8 3
M NIC I E IN MAS torna p blico que reali ará, pregão

eletr nico, através do ortal de Compras do Governo Federal –
ComprasNet, tipomenor preço por lote, visandoo registrode preço para
futura contratação de empresa especiali ada na prestação de serviços
para fornecimento de refeiç es prontas marmitex , incluindo self
service e bebidas,nodia 16/11/2021 s08h30min.
Mais informaç es na sede da refeitura Municipal das 08h00min s
11h00min e das 14h00min s 1 h00min, pelos telefones
62 3 11-2121/9914 -0 6, no site .inhumas.go.gov.br no campo
licitação oupeloe-mail licitacao inhumas.go.gov.br.

PREGÃOELETRÔNICONº 07 /2021 SRP ASG 8 3
O NICPIO DE IN AS torna p blico que reali ará, pregão
eletr nico, através do ortal de Compras do Governo Federal –
Compras Net, tipo menor preço por item, visando o registro de preço
para futura contratação de empresa para aquisição de gêneros
alimentícios para atender as necessidades do município e suas
secretarias, no dia 12/11/2021 s 08h30min. Mais informaç es na sede
da refeitura Municipal das 08h00min s 11h00min e das 14h00min s
1 h00min, pelos telefones 62 3 11-2121/9914 -0 6, no site

.inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo e-mail
licitacao inhumas.go.gov.br.

PREGÃOELETRÔNICONº 07 /2021 SRP ASG 8 3
M NIC I E IN MAS torna p blico que reali ará, pregão

eletr nico, através do ortal de Compras do Governo Federal –
Compras Net, tipo menor preço por item, visando o registro de preço
para futura contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços
por hora trabalhada para apresentaç es de Sho s Musicais através de
bandas ou grupos locais para atender a programação de eventos da
Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Inhumas/G , no dia
12/11/2021 s 13h30min. Mais informaç es na sede da refeitura
Municipal das 08h00min s 11h00min e das 14h00min s 1 h00min,
pelos telefones 62 3 11-2121/9914 -0 6, no site

.inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo e-mail
licitacao inhumas.go.gov.br.

ERRATADEEDITALDELICITAÇÃO
PREGÃOELETRÔNICONº 074/2021

OBJETO: A presente licitação, objetiva a escolha da proposta mais
vantajosa para a futura contratação de pessoa jurídica para a execução
doserviço deornamentação natalina na cidadede Inhumas.
Considerandoqueapresenteerratabuscaapenasalterar a qualificação
técnia, não afetando a formulação de proposta pelos licitantes
interessados na participação, a teor do que determina o art. 21, § 4o, da
LeiFederal no 8.666/93, segue retificação:
LEIA-SE
8.13.Apresentar comprovação de que a empresa tenha em seu quadro
técnico, na data da licitação, responsável técnico profissional de nível
superior na área de Engenharia Elétrica, com registro no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA, 01
Eletrotécnico com Registro no órgão competente e 01 eletricista com
NR10. A comprovação será feita mediante GRF, guia de recolhimento
de FGTS, cópia da Carteira de Trabalho ou Contratos de prestação de
Serviços.
Mantêm-se asdemais cláusulas doEdital, inclusivea datae horárioda
Sessão Pública.

LAERTE E FERNANDO SERVICOS DE RECUPERA-
CAO LTDA, CNPJ/CPF n° CNPJ: 27.213.888/0001-
05, torna público que está recebendo da Agência 
Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Li-
cença Ambiental de Instalação e Operação 87575116 
para as seguintes  atividades : serviços de instalação, 
manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores, comércio a varejo de peças e acessó-
rios novos para veículos automotores,  localizada na 
Rua P 19, Número 263, Quadra P 74, Lote 12, Setor 
dos Funcionários, Goiânia – GO, CEP: 74.543-330.

LAERTE E FERNANDO SERVICOS DE RECUPERA-
CAO LTDA, CNPJ/CPF n° CNPJ: 27.213.888/0001-
05, torna público que está recebendo da Agência 
Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Li-
cença Ambiental de Instalação e Operação 87575116 
para as seguintes  atividades : serviços de instalação, 
manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores, comércio a varejo de peças e acessó-
rios novos para veículos automotores,  localizada na 
Rua P 19, Número 263, Quadra P 74, Lote 12, Setor 
dos Funcionários, Goiânia – GO, CEP: 74.543-330.

JOAO BATISTA ALVES DA CONCEICAO 00664681247 , 
CNPJ/CPF n° 38.135.577/0001-83, torna público que esta 
requerendo da Agência Municipal do Meio Ambiente - AMMA 
de Goiânia a Licença Ambiental de Instalação e Operação 
para as seguintes atividades : serviços de lavagem, lubrifi-
cação e polimento de veículos automotores , localizado na 
Avenida T 2, Quadra 172, Lote 04, Setor Bueno, Goiânia – 
GO, CEP: 74.210– 010.

TONELLINE AFIACAO E COMERCIO DE FERRA-
MENTAS LTDA, CNPJ/CPF n° 36.845.543/0001-57, 
torna público que está REQUERENDO da SANE-
AGO a autorização e/ou dispensa de lançamento 
de efluentes não domésticos na rede coletora de 
esgoto no endereço: Rua 220, Quadra 59, Lote 10, 
Setor Coimbra, Goiânia – GO, CEP: 74.535 - 090.JOAO BATISTA ALVES DA CONCEICAO 00664681247 

, CNPJ/CPF n° 38.135.577/0001-83, torna público que 
esta requerendo da Agência Municipal do Meio Ambiente 
- AMMA de Goiânia a Licença Ambiental de Instalação 
e Operação para as seguintes atividades : serviços de 
lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores 
, localizado na Avenida T 2, Quadra 172, Lote 04, Setor 
Bueno, Goiânia – GO, CEP: 74.210– 010.

CW DISTRIBUIDORA DE GÁS E ÁGUA EIRELI, 
inscrito com CNPJ Nº 29.222.290/0001-08 torna 
público que requereu da Agência Municipal do Meio 
Ambiente de Goiânia - AMMA, a Licença Ambiental 
Fácil para as atividades de comércio varejista de gás 
liquefeito de petróleo (GLP) e comércio varejista de 
bebidas. Localizado na Rua 250, Qd. 32 Lt. 91 N.º 905 
– Setor Coimbra - CEP: 74.533-140 – Goiânia – GO. 

REAL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI, inscrito com 
CNPJ Nº 31.034.612/0001-29 torna público que requereu da 
Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia - AMMA, 
a Licença Ambiental Fácil para as atividades de comércio 
varejista de bebidas e comércio atacadista de produtos ali-
mentícios em geral. Localizado na Avenida T 14, S/Nº Qd. 168 
A Lts. 8 e 9 – Setor Bueno - CEP: 74.230-130 – Goiânia – GO.

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ROGERIO VIEIRA NUNES 
SOUZA, CPF: 013.346.811-98 e CARLA LOPES DE SOUZA 

NUNES, CPF: 044.346.861-35.
Protocolo: 117.332

Requerimento nº 56133

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e 
de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Docu-
mentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) respec-
tivo(a), Sr(a). ROGERIO VIEIRA NUNES SOUZA, CPF: 013.346.811-98 e 
CARLA LOPES DE SOUZA NUNES, CPF: 044.346.861-35, devedor(a) 
fiduciante do imóvel alienado, LOTE 07, QUADRA 12, MR-02, SETOR 
OESTE, PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no en-
dereço de cobrança LOTE 07, QUADRA 12, MR-02, SETOR OESTE, 
PLANALTINA GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. 
O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições confe-
ridas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por reque-
rimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) 
fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, 
na matrícula nº. 80.716 deste Ofício, com saldo devedor de respon-
sabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das 
prestações vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, os 
juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, 
os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 4.868,09 ( quatro mil 
oitocentos e sessenta e oito reais e nove centavos ), além das despesas 
de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, 
pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença 
de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para 
que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade 
de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, 
onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital 
será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago 
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta 
publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento 
do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de con-
solidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos 
termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CRISTIANO PASSOS 
DA SILVA, CPF: 741.423.301-44.

Protocolo: 121.910
Requerimento nº 56135

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, para 
ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). CRISTIANO PASSOS DA SILVA, CPF: 
741.423.301-44, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA D, RE-
SIDENCIAL BARUK, LOTE 12 DA QUADRA 02, MANSÕES IMPERATRIZ, 
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada no 
endereço de cobrança CASA D, RESIDENCIAL BARUK, LOTE 12 DA 
QUADRA 02, MANSÕES IMPERATRIZ, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO
QUADRA 11 LOTE 07, MANSÕES OLINDA, ÁGUAS LINDAS DE 
GOIÁS/GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. 
O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo 
as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei 
n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDE-
RAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 58.621 deste 
Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho 
INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas 
e as que se venceram até a data do pagamento, os juros con-
vencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os 
encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais 
imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 3.020,09 ( três 
mil vinte reais e nove centavos ), além das despesas de cobrança 
e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença 
de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de 
V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio 
situado na cidade de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, 
Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde deverá efetuar 
o pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado 
por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta 
publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumpri-
mento do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante 
o direito de consolidação de propriedade do imóvel em favor da 
credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 
9.514/97. Atenciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 



Quinta-feira, 28 de outubro de 2021
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal 7Classificados
Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 

de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE REGINALDA 
OLIVEIRA DE SOUSA, CPF: 015.981.831-17.

Protocolo: 121.945
Requerimento nº 56276

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). REGINALDA OLIVEIRA DE SOU-
SA, CPF: 015.981.831-17, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, 
APARTAMENTO 102, PAVIMENTO SUPERIOR, RESIDENCIAL DIVINO 
TELES XVI, LOTE 23-A, DA QUADRA 10, CONJUNTO B, DO SETOR 
05, PARQUE DA BARRAGEM, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual 
não tendo sido encontrada no endereço de cobrança APARTAMENTO 
102, PAVIMENTO SUPERIOR, RESIDENCIAL DIVINO TELES XVI, 
LOTE 23-A, DA QUADRA 10, CONJUNTO B, DO SETOR 05, PARQUE 
DA BARRAGEM, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, fica, por este edital, 
INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS 
DE GOIÁS/GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, 
parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do 
contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
79.978 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., 
venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas e 
as que se venceram até a data do pagamento, os juros convencionais, 
as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 
inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, 
cujo valor corresponde a R$ 2.683,82 ( dois mil seiscentos e oitenta e 
três reais e oitenta e dois centavos ), além das despesas de cobrança 
e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de presta-
ções anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que 
se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade 
de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 
15/01 – Jardim Brasília, onde deverá efetuar o pagamento do débito 
discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito 
supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias a contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. 
ciente de que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora 
estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel 
em favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da 
Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL

Cartório de Registro de Imóveis, de Registro de 
Títulos e Documentos, Civil das Pessoas Jurídicas 

e Civil das Pessoas Naturais e de Interdições 
e Tutelas de Corumbaíba-GO. 

Rua 05, n 199, sala 02-Centro-CEP.75.680.000 
Fones:(064)3447-1279  
Josiane Regina Alves 

Respondente 

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

Josiane Regina Alves, Respondente do Cartório de 
Registro de Imóveis, de Registro de Títulos e Docu-
mentos, Civil das Pessoas Jurídicas e Civil das Pes-
soas Naturais e de Interdições e Tutelas da comarca 

de Corumbaíba, Estado de Goiás. 

ra, Simon Bolívar II, neste município 
de Corumbaíba-GO, com as se-
guintes medidas e confrontações: 
medindo 6,50m de frente confron-
tando com Rua Francisco Gomes 
de Oliveira; pelo lado direito com 
24,00m confrontando com lote 03; 
pelo lado esquerdo com 24,00m 
confrontando com o lote 02-A e 
6,50m de fundos confrontando 
com lote 02-D, perfazendo a área 
total de 156,00m²(cento e cinquen-
ta e seis metros quadrados)”; II) 
“Um lote de nº 02A, da Quadra 
06, situado à Rua Francisco Go-
mes de Oliveira, Simon Bolívar II, 
neste município de Corumbaíba-
-GO, com as seguintes medidas 
e confrontações: medindo 6,50m 
de frente confrontando com à Rua 
Francisco Gomes de Oliveira; pelo 
lado direito com 24,00m confron-
tando com os lote 02; pelo lado es-
querdo com 24,00m confrontando 
com lote 02-B e 6,50m de fundos 
confrontando com lote 02-D, per-
fazendo a área total de 156,00m²(-
cento e cinquenta e seis metros 
quadrados)”, III) “Um lote de nº 
02B, da Quadra 06, situado à 
Rua Francisco Gomes de Oliveira, 
Simon Bolívar II, neste município de 
Corumbaíba-GO, com as seguintes 
medidas e confrontações: medindo 
6,50m de frente confrontando com 
à Rua Francisco Gomes de Oliveira; 
pelo lado direito com 24,00m con-
frontando com os lote 02-A; pelo 
lado esquerdo com 24,00m con-
frontando com lote 02-C e 6,50m 
de fundos confrontando com lote 
02-D, perfazendo a área total de 
156,00m²(cento e cinquenta e seis 
metros quadrados)”,  IV) “Um lote 

de nº 02C, da Quadra 06, situ-
ado à Rua Francisco Gomes de 
Oliveira, Simon Bolívar II, neste mu-
nicípio de Corumbaíba-GO, com 
as seguintes medidas e confron-
tações: medindo 7,93m de frente 
confrontando com à Rua Francis-
co Gomes de Oliveira; 13,03m de 
chanfro confrontando com a Rua 
Francisco Gomes de Oliveira e Rua 
Urias de Oliveira; pelo lado direito 
com 24,00m confrontando com os 
lote 02-B; pelo lado esquerdo com 
15,91m confrontando com a Rua 
Urias de Oliveira e 8,37m de fundos 
confrontando com lote 02-D, perfa-
zendo a área total de 314,71m²(tre-

zentos e quatorze metros  e setenta 
e um centímetros quadrados)”, V) 
“Um lote de nº 02D, da Quadra 
06, situado à Rua Urias de Oliveira, 
Simon Bolívar II, neste município de 
Corumbaíba-GO, com as seguintes 
medidas e confrontações: medindo 
6,00m de frente confrontando com 
à Rua Urias de Oliveira; pelo lado 
direito com 27,87m confrontando 
com os lote 02, 02-A, 02-B e 02-C; 
pelo lado esquerdo com 27,87m 
confrontando com lote 40 e 41 e 
6,00m de fundos confrontando 
com lote 03, perfazendo a área 
total de 167,22m²(cento e sessenta  
e sete metros e vinte e dois cen-

tímetros quadrados)”, conforme 
planta e memorial descritivo, que 
faz parte do integrante Decreto nº 
458/21 expedido em Corumbaíba(-
GO) em 01 de setembro de 2021. 
Para que chegue ao conhecimento 
de todos, expediu-se este edital 
que será publicado no jornal local, 

por três dias consecutivos, poden-
do o registro ser impugnado no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados 
da data da ultima publicação, tudo 
nos termos do artigo 19 da citada 
Lei Federal nº 6.766.

FAZ SABER  a todos os 
interessados que MATHEUS 
MOREIRA ARAUJO, bra-
sileiro, residente e domici-
liado na cidade de Corum-
baíba-GO, depositou nesta 
serventia os documentos 
necessários exigidos pelo 
art.18 da Lei Federal nº 
6.766, de 19/12/1979, para 
o registro de um DESMEM-
BRAMENTO do lote de-
nominado: Lote nº02 da 
Quadra 06, à Rua Fran-
cisco Gomes de Oliveira, 
medindo pela frente 27,43m 
com Rua Francisco Go-
mes de Oliveira; 13,03m de 
chanfro confrontando com 
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confrontando com os lotes 
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Quadra 06, situado à Rua 
Francisco Gomes de Olivei-
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EDITAL DE DESMEMBRAMENTO – Lei Federal nº6.766, de 19 de dezembro de 1979. 
 
Josiane Regina Alves, Respondente do Cartório de Registro de Imóveis, de Registro de Títulos e 
Documentos, Civil das Pessoas Jurídicas e Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas 
da comarca de Corumbaíba, Estado de Goiás. 
  
  FAZ SABER a todos os interessados que MATHEUS MOREIRA ARAUJO, brasileiro, 
residente e domiciliado na cidade de Corumbaíba-GO, depositou nesta serventia os documentos 
necessários exigidos pelo art.18 da Lei Federal nº 6.766, de 19/12/1979, para o registro de um 
DESMEMBRAMENTO do lote denominado: Lote nº02 da Quadra 06, à Rua Francisco Gomes de Oliveira, 
medindo pela frente 27,43m com Rua Francisco Gomes de Oliveira; 13,03m de chanfro confrontando com a 
Rua Urias de Oliveira e Rua Francisco Gomes de Oliveira; 21,91m pela lateral esquerda confrontando com a 
Rua Urias de Oliveira; 30,00m pela lateral direita confrontando com o Lote 03; 27,87m pelos fundos 
confrontando com os lotes 40 e 41 perfazendo  a área de 949,93m².(novecentos e quarenta e nove metros e 
noventa e três centímetros quadrados). Que será DESMEMBRADO em cinco lotes, da seguinte forma I) 
“Um lote de nº 02, da Quadra 06, situado à Rua Francisco Gomes de Oliveira, Simon Bolívar II, neste 
município de Corumbaíba-GO, com as seguintes medidas e confrontações: medindo 6,50m de frente 
confrontando com Rua Francisco Gomes de Oliveira; pelo lado direito com 24,00m confrontando com lote 
03; pelo lado esquerdo com 24,00m confrontando com o lote 02-A e 6,50m de fundos confrontando com lote 
02-D, perfazendo a área total de 156,00m²(cento e cinquenta e seis metros quadrados)”; II) “Um lote de nº 
02A, da Quadra 06, situado à Rua Francisco Gomes de Oliveira, Simon Bolívar II, neste município de 
Corumbaíba-GO, com as seguintes medidas e confrontações: medindo 6,50m de frente confrontando com à 
Rua Francisco Gomes de Oliveira; pelo lado direito com 24,00m confrontando com os lote 02; pelo lado 
esquerdo com 24,00m confrontando com lote 02-B e 6,50m de fundos confrontando com lote 02-D, 
perfazendo a área total de 156,00m²(cento e cinquenta e seis metros quadrados)”, III) “Um lote de nº 02B, 
da Quadra 06, situado à Rua Francisco Gomes de Oliveira, Simon Bolívar II, neste município de 
Corumbaíba-GO, com as seguintes medidas e confrontações: medindo 6,50m de frente confrontando com à 
Rua Francisco Gomes de Oliveira; pelo lado direito com 24,00m confrontando com os lote 02-A; pelo lado 
esquerdo com 24,00m confrontando com lote 02-C e 6,50m de fundos confrontando com lote 02-D, 
perfazendo a área total de 156,00m²(cento e cinquenta e seis metros quadrados)”,  IV) “Um lote de nº 02C, 
da Quadra 06, situado à Rua Francisco Gomes de Oliveira, Simon Bolívar II, neste município de 
Corumbaíba-GO, com as seguintes medidas e confrontações: medindo 7,93m de frente confrontando com à 
Rua Francisco Gomes de Oliveira; 13,03m de chanfro confrontando com a Rua Francisco Gomes de Oliveira 
e Rua Urias de Oliveira; pelo lado direito com 24,00m confrontando com os lote 02-B; pelo lado esquerdo 
com 15,91m confrontando com a Rua Urias de Oliveira e 8,37m de fundos confrontando com lote 02-D, 
perfazendo a área total de 314,71m²(trezentos e quatorze metros  e setenta e um centímetros quadrados)”, 
V) “Um lote de nº 02D, da Quadra 06, situado à Rua Urias de Oliveira, Simon Bolívar II, neste município de 
Corumbaíba-GO, com as seguintes medidas e confrontações: medindo 6,00m de frente confrontando com à 
Rua Urias de Oliveira; pelo lado direito com 27,87m confrontando com os lote 02, 02-A, 02-B e 02-C; pelo 
lado esquerdo com 27,87m confrontando com lote 40 e 41 e 6,00m de fundos confrontando com lote 03, 
perfazendo a área total de 167,22m²(cento e sessenta  e sete metros e vinte e dois centímetros quadrados)”, 
conforme planta e memorial descritivo, que faz parte do integrante Decreto nº 458/21 expedido em 
Corumbaíba(GO) em 01 de setembro de 2021. Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este 
edital que será publicado no jornal local, por três dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da ultima publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei 
Federal nº 6.766.    
 
 
 
 
 
                                                         Corumbaíba, 22 de outubro de 2021.  

 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MARIA SOCORRO DA SILVA, 
CPF: 686.477.273-04 e FRANCISCA ANGELA SOARES DA 

SILVA, CPF: 068.658.303-50.
Protocolo: 121.960

Requerimento nº 56324

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pesso-
as Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, para ciência 
do(a) respectivo(a), Sr(a). MARIA SOCORRO DA SILVA, CPF: 686.477.273-
04 e FRANCISCA ANGELA SOARES DA SILVA, CPF: 068.658.303-50, 
devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, APARTAMENTO 101,PAVIMEN-
TO TÉRREO, RESIDENCIAL NUMBER ONE, LOTE 10 DA QUADRA 06, 
JARDIM SANTA LÚCIA, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo 
sido encontrada no endereço de cobrança APARTAMENTO 101,PAVI-
MENTO TÉRREO, RESIDENCIAL NUMBER ONE, LOTE 10 DA QUADRA 
06, JARDIM SANTA LÚCIA, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, fica, por este 
edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis 
Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE 
GOIÁS/GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 
1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário ga-
rantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 65.237 deste Ofício, com 
saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar 
o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até a data 
do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais en-
cargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições 
condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 3.460,39 
( três mil quatrocentos e sessenta reais e trinta e nove centavos ), além 
das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha 
de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como 
“Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de 
V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 
15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde deverá efetuar o pagamento do débito 
discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito 
supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a 
contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de 
que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora estipulado, 
garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em favor 
da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 
9.514/97. Atenciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ISAILDO 
FERNANDES PEREIRA, CPF: 752.295.871-72.

Protocolo: 121.983
Requerimento nº 56411

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). ISAILDO FERNANDES PEREI-
RA, CPF: 752.295.871-72, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, 
APARTAMENTO 102, TÉRREO, RESIDENCIAL CANÁPOLIS XV, 
LOTE 29 DA QUADRA 56, JARDIM PÉROLA DA BARRAGEM II, 
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada 
no endereço de cobrança APARTAMENTO 102, TÉRREO, RESI-
DENCIAL CANÁPOLIS XV, LOTE 29 DA QUADRA 56, JARDIM 
PÉROLA DA BARRAGEM II, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, fica, 
por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de 
Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Ju-
rídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as atribuições 
conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por 
requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), 
credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação 
fiduciária, na matrícula nº. 79.425 deste Ofício, com saldo devedor 
de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pa-
gamento das prestações vencidas e as que se venceram até a data 
do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais 
encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contri-
buições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde 
a R$ 2.297,37 ( dois mil duzentos e noventa e sete reais e trinta e 
sete centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, o 
qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações anteriores”. 
Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário 
de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Aguas Lindas 
de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim 
Brasília, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. 
Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supramen-
cionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar 
do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que 
o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora estipulado, 
garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em favor 
da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei 
n°. 9.514/97. Atenciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE JUCILENE CONCEICAO 
DA SILVA, CPF: 030.658.051-97.

Protocolo: 121.993
Requerimento nº 56460

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). JUCILENE CONCEICAO DA 
SILVA, CPF: 030.658.051-97, devedor(a) fiduciante do imóvel aliena-
do, APARTAMENTO 202, BLOCO B, 1° PAVIMENTO, RESIDENCIAL 
DOM GABRIEL, LOTE 12-D DA QUADRA 04, JARDIM SANTA LÚCIA, 
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada 
no endereço de cobrança APARTAMENTO 202, BLOCO B, 1° PAVI-
MENTO, RESIDENCIAL DOM GABRIEL, LOTE 12-D DA QUADRA 04, 
JARDIM SANTA LÚCIA, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, fica, por este 
edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registros de 
Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS 
LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 
26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAI-
XA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do 
contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
64.863 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., 
venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas 
e as que se venceram até a data do pagamento, os juros convencio-
nais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos 
legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis 
ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 2.342,77 ( dois mil trezentos e 
quarenta e dois reais e setenta e sete centavos ), além das despesas 
de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, 
pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença 
de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para 
que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cida-
de de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 
15/01 – Jardim Brasília, onde deverá efetuar o pagamento do débito 
discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito 
supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias 
a contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente 
de que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora estipu-
lado, garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em 
favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da 
Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ROSANGELA 
RODRIGUES LOPES, CPF: 879.622.331-68.

Protocolo: 117.477
Requerimento nº 56511

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e 
de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Docu-
mentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) respec-
tivo(a), Sr(a). ROSANGELA RODRIGUES LOPES, CPF: 879.622.331-68, 
devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 12, CONDOMÍNIO 
BACKES III, LOTE 12, QUADRA 05, MR-04, SETOR SUL, PLANALTINA 
GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança CASA 
12, CONDOMÍNIO BACKES III, LOTE 12, QUADRA 05, MR-04, SETOR 
SUL, PLANALTINA GO QUADRA 02, CONJUNTO B, LOTE 01, PLANAL-
TINA DF, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório 
de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdi-
ções e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. 
– PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo 
artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do 
contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
74.135 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., 
venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas e 
as que se venceram até a data do pagamento, os juros convencionais, 
as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 
inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, 
cujo valor corresponde a R$ 2.260,61 ( dois mil duzentos e sessenta 
reais e sessenta e um centavos ), além das despesas de cobrança e 
de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações 
anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no 
horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Planaltina 
- Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde deverá 
efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado 
por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago no prazo im-
prorrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta publicação. 
Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido 
pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação 
de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do 
artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, GERVÁZIO 
FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE 
JOSE CARLOS, CPF: 647.544.991-15.

Protocolo: 122.025
Requerimento nº 56732

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil 
de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ 
SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). JOSE CARLOS, 
CPF: 647.544.991-15, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, 
LOTE 03 DA QUADRA 36, JARDIM DOS PINHEIROS, ÁGUAS 
LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada no 
endereço de cobrança LOTE 03 DA QUADRA 36, JARDIM DOS 
PINHEIROS, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, fica, por este 
edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registros 
de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas 
de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as atribuições 
conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, 
por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGA-
D-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido 
por alienação fiduciária, na matrícula nº. 38.986 deste Ofício, 
com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-
-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que 
se venceram até a data do pagamento, os juros convencionais, 
as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos 
legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais impu-
táveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 2.438,90 ( dois 
mil quatrocentos e trinta e oito reais e noventa centavos ), além 
das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, 
na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 
(GIGAD-BH) como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, 
procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 
8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Aguas Lindas 
de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim 
Brasília, onde deverá efetuar o pagamento do débito discrimina-
do. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito su-
pramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias a contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica 
V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido pagamento 
no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de 
propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos 
do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MAXIMINO 
CARDOSO PEREIRA, CPF: 310.174.521-72.

Protocolo: 117.534
Requerimento nº 56778

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Natu-
rais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos 
e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência 
do(a) respectivo(a), Sr(a). MAXIMINO CARDOSO PEREIRA, CPF: 
310.174.521-72, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, LOTE 28, 
QUADRA 20, MR-02, SETOR NORTE, PLANALTINA GO, a qual não 
tendo sido encontrada no endereço de cobrança LOTE 28, QUADRA 
20, MR-02, SETOR NORTE, PLANALTINA GO
QUADRA 06, AR 04, SALA 504, EDIFICIO LIONS, SOBRADINHO DF
QUADRA 02, CONJUNTO C-03, CASA 20, SOBRADINHO DF, fica, por 
este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de 
Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, 
Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA 
- GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 
1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário ga-
rantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 51.407 deste Ofício, com 
saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar 
o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até a data 
do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais en-
cargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições 
condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 2.199,54 ( 
dois mil cento e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos ), além 
das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha 
de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) como 
“Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de 
V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça 
Cívica, onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este 
edital será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser 
pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia 
desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumpri-
mento do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito 
de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, 
nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE LUCAS 
FERREIRA SILVA, CPF: 709.360.031-03.

Protocolo: 122.064
Requerimento nº 56921

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO FAZ SABER, 
para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). LUCAS FERREIRA SILVA, CPF: 
709.360.031-03, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, APARTA-
MENTO 102, TÉRREO DO BLOCO B, RESIDENCIAL FELICITTA II, 
LOTE 14 DA QUADRA 134 CONJUNTO A, SETOR 05, PARQUE DA 
BARRAGEM, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido 
encontrada no endereço de cobrança APARTAMENTO 102, TÉRREO 
DO BLOCO B, RESIDENCIAL FELICITTA II, LOTE 14 DA QUADRA 134 
CONJUNTO A, SETOR 05, PARQUE DA BARRAGEM, ÁGUAS LINDAS 
DE GOIÁS-GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. 
O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e Civil de 
Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO, segundo as 
atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 
9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 
(GIGAD-BH), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido 
por alienação fiduciária, na matrícula nº. 79.036 deste Ofício, com 
saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a 
efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram 
até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os 
demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, 
as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor cor-
responde a R$ 2.666,90 ( dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e 
noventa centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, 
o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações anteriores”. 
Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário 
de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Aguas Lindas de 
Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, 
onde deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital 
será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser 
pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último 
dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não 
cumprimento do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o 
direito de consolidação de propriedade do imóvel em favor da credora 
fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. 
Atenciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 
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Dois tempos
1. A Reed Exhibitions realiza a in-cosmetics 

Latin América, nos dias 10 e 11 de novembro de 
2021, na Expo Center Norte, em São Paulo. Até lá, 
espera-se um cenário mais estável e seguro para 
a realização do evento presencial, permitindo à 
in-cosmetics a continuidade do papel estratégico 
de apresentar as inovações e tendências globais em 
matérias-primas para cosméticos às empresas e 
profissionais da indústria.

2. O evento vai apresentar o que há de mais 
novo em equipamentos de laboratório, fragrâncias, 
testes e soluções regulatórias para fabricantes de 
cosméticos, oferecendo oportunidades de negó-
cios e networking, demandas de mercado e o que 
as empresas de matérias-primas desenvolveram 
para elevar o nível de soluções da indústria. Cre-
denciamento para formuladores, químicos, de-
senvolvedores, profissionais de marketing e P&D 
em cosméticos, acesse: https://www.in-cosmetics.
com/latin-america/pt-br.html

Encontros ABM
Nesta quinta-feira, dia 28 de outubro, às 18h, a 

Academia Brasileira de Música vai promover mais 
uma edição dos “Encontros ABM”, com entrevistas, 
palestras e mesas-redondas. Estão previstas oito 
atividades, tendo por tema geral Música e Educa-
ção, com transmissão online pelo canal da ABM no 
YouTube, esta edição realiza uma roda de conversa 
sobre composição com Acadêmico Paulo Costa 
Lima e o compositor Paulo Rios Filho (UFSM).www.
youtube.com/academiabrasileirademusicaabm

Vitrine

Divulgação

n ANIVERSARIANTE 
DO DIA – Nesta quinta-
feira, 28 de outubro, os 
cumprimentos por mais 
um aniversário natalício 
são para Cida Freitas, 
natural de Uruana (GO), 
e que há alguns anos 
mora em Westborough, 
Massachusetts (EUA). 
Completar mais um 
ano de vida é o maior 
presente que podemos 
desejar-lhe, então que 
venham muitos anos 
mais, e que a vida lhe 
sorria sempre. Parabéns 
e seja feliz!

n VOCÊ SABIA? 
Consumir o 
abacate com 
moderação auxilia no 
emagrecimento.

n BOA PRÁTICA - O 
Tribunal Regional 
Eleitoral de Goiás 
foi premiado com o 
Selo de Boa Prática 
da Justiça Eleitoral, 
reconhecida pelo 
Tribunal Superior 
Eleitoral, por ter 
desenvolvido o 
programa que 
sistematiza o fluxo de 
informações no órgão.

n AUTÓGRAFOS 
– Logo mais, às 
20h, a Contato 
Comunicação 
promove o 
lançamento do 
livro “Fernando, 
João, Marcelo e a 
Geração que Fez 
da Música Goiana 
Sucesso Popular”, 
de autoria de Iuri 
Rincon Godinho, 
com apresentações 
presenciais de dois 
dos homenageados 
retratados no 
livro, os cantores 
Fernando Perillo e 
João Caetano. A 
noite de autógrafos 
será no auditório da 
Cifarma, que oferece 
estacionamento 
privado.

Xico Sandro

GESTAR E AMAR 
A fotógrafa de parto, Samara Christiny Estevão pilota 
amanhã, sexta-feira (20), das 8h30 às 12h, o Primeiro 
Encontro: Gestar e Amar, chancelado por ela. O evento, 
na Villa Cavalcare, visa conscientizar, informar e acolher 
as gestantes que estão em um momento de grandes 
inseguranças. No encontro serão debatidos temas como: 
as fases da gestação, Covid na gravidez, puerpério, 
cesárea humanizada, entre outros pertinentes

EMPREENDIMENTO 
A EBM Desenvolvimento Imobiliário lançou na capital 
paulista, o Bourbon SmartStyle, que marca seu novo 
investimento na praça paulista. Localizado na região de 
Perdizes, próximo ao Allianz Parque, o empreendimento 
oferece unidades nos perfis flat, estúdio e dois dormitórios. 
Na foto, o coordenador de inteligência comercial, 
Victor Camilo, o diretor comercial, Marcello Moreira, e a 
coordenadora de comunicação, Lohanne Assis 
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GABINETE VIRTUAL

Prefeito e população de Aparecida 
tem a distância reduzida
Durante as transmissões nas redes sociais, 
Gustavo apresenta aos seguidores ações realizadas pela gestão

DA REDAÇÃO - Atento às ne-
cessidades da população 
de Aparecida de Goiânia, o 
prefeito Gustavo Mendanha 
utiliza as redes sociais como 
uma espécie de gabinete 
virtual. No Instagram, por 
exemplo, o gestor realiza lives 
com frequência para receber 
sugestões, elogios e até recla-
mações em relação aos ser-
viços públicos municipais. 
Uma das lives foi realizada 
na manhã desta segunda-fei-
ra, 25, após a inauguração do 
Viveiro Cerrado.

Durante as transmissões 
nas redes sociais, Gustavo 
apresenta aos seguidores 
ações realizadas pela ges-
tão. Além disso, o prefeito 
abre espaço para ouvir a 
população sobre variados 
assuntos. “Esse contato é 
muito salutar tanto para nós 

da administração pública 
quanto para o cidadão. E eu 
gosto de ouvir as pessoas, 
saber das demandas. Todas 
são devidamente anotadas”, 
comenta o prefeito. 

Ainda de acordo com 
Gustavo, as redes sociais 
diminuem distâncias entre 
poder público e o povo. “Em 
alguns casos, o morador re-
lata buracos no asfalto, falta 
de lâmpada em uma rua ou a 
necessidade de roçagem em 
um terreno. Não temos con-
dição de colocar um servidor 
em cada canto da cidade para 
verificar essas situações. Ali na 
live o morador faz o pedido e 
já encaminhamos para o setor 
responsável”, explica.

O prefeito lembra que 
o contato direto é realiza-
do entre o intervalo de um 
compromisso e outro, mas 

que também recebe cente-
nas de mensagens diaria-
mente. “Sempre que posso 
respondo muitos pedidos 
e sugestões que recebo no 
direct. Quando não consigo, 
minha equipe encaminha 
os pedidos com objetivo de 
dar solução aos problemas 
apresentados pelos segui-
dores”, destaca Gustavo.

O prefeito Gustavo 
Mendanha defende que a 
tecnologia seja utilizada 
para desburocratizar pro-
cessos e facilitar a vida das 
pessoas. “Temos essa tec-
nologia e vamos utilizar 
pensando no bem coletivo. 
O gestor público precisa 
ter essa sensibilidade”, fi-
naliza sobre o uso das re-
des sociais no relaciona-
mento com a população.

COM RODRIGO AUGUSTO

Rodrigo Estrela

O governador do Esta-
do do Tocantins, em exer-
cício, Wanderlei Barbosa, 
reuniu-se no fim dessa 
terça-feira, 26, com depu-
tados federais e senadores 
que compõem a bancada 
parlamentar, para um 
alinhamento estratégico 
entre os parlamentares e 
o Executivo Estadual. O 
encontro ocorreu na Câ-
mara dos Deputados em 
Brasília (DF). 

Além da aproxima-
ção entre as partes, na 
oportunidade, foram 
debatidos assuntos im-
portantes para o desen-
volvimento do Estado, 
entre eles, a necessidade 
da realização de cirurgias 
eletivas (sem caráter de 
emergência). “O objeti-
vo desse encontro é para 
aproximação, eu tenho 
a certeza de que um Es-
tado só se desenvolve se 
unirmos os seus líderes e 
é isto que estamos fazen-
do aqui. Nós temos que 
fortalecer algumas ver-
tentes, como por exem-

plo a nossa saúde, que 
ainda tem pessoas espe-
rando por cirurgias eleti-
vas e queremos resolver 
isso de maneira urgente”, 
frisou o governador Wan-
derlei Barbosa.

O governador Wa-
nderlei Barbosa desta-
cou também que, nesse 
primeiro momento, tra-
balha na identificação 
das carências do Estado. 
“Todo convite de projeto 
que nós recebermos, nós 
queremos ser parceiros. 
Estamos fazendo reu-
niões importantes para 
identificar as carências 
do Estado e assim, resol-
vê-las. Às vezes, priori-
zamos algumas regiões, 
então, aqueles que pude-
rem colaborar serão mui-
to bem-vindos, porque 
quero não somente dis-
cutir, mas resolver o má-
ximo dessas carências”. 

O líder da bancada, 
deputado federal Thiago 
Dimas, enfatizou que o en-
contro dessa terça repre-
senta uma nova etapa na 

relação institucional entre 
a bancada e o Executivo 
Estadual. “Do ano de 2017 
até agora, a bancada já des-
tinou mais de R$ 320 mi-
lhões para o Governo do 
Tocantins e nós nunca dei-
xaremos de ajudar o Estado. 
Cada parlamentar tem seus 
projetos individuais, mas o 
nosso Estado está acima de 
qualquer coisa”, destacou.

Presente no encontro, 
a senadora Kátia Abreu 
apontou a possibilidade 
da contratação de finan-
ciamentos internacio-
nais, agora que o Estado 
do Tocantins tem me-
lhorado a sua condição 
fiscal. “Se nós tivermos 
capacidade, temos o CAF 
[Banco do Desenvolvi-
mento da América Lati-
na], bancos chineses e 
muitas outras opções de 
financiamento interna-
cional que temos que ver 
se conseguimos. E eu me 
coloco à disposição nes-
se sentido”, enfatizou. 

COM INFORMAÇÕES DO 
GOVERNO DO TOCANTINS

Governador Wanderlei Barbosa reúne-se 
com bancada parlamentar em Brasília

ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

Prefeito Gustavo Mendanha mantém diálogo permanente com a população nas redes sociais


