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Rubens alega que está pronto para continuar 
fazendo um bom trabalho em 2022

Na foto Dr. Wagner Miranda, Presidente HCG, Gustavo Mendanha, pref. Aparecida, Maiara Mendanha, primeira dama de Aparecida

HCG FRANCISCO CAMARGO 

Rotary doa equipamentos 
para Hospital de Câncer de Goiás
O Rotary com sua magnitude, atualmente está em 218 países, 
com mais de 34 mil clubes e cerca de 1,3 milhões de membros
Divulgação
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Apresentador Thiago Mendes 
conversa com Deputado 
Federal, Rubens Otoni

Apresentador Thiago Mendes 

JORNAL DA GAZETA 
EDIÇÃO DO ALMOÇO

O jornal da gazeta - edição do almoço acontece de segunda à sexta, 12:30

FLORA ALVES - Nesta segunda-
-feira (10), o apresentador 
do Jornal da gazeta - edição 
do almoço, Thiago Mendes, 
conversou com o Deputado 
Federal Rubens Otoni (PT) 
sobre diversos assuntos.

Segundo Rubens, o novo 
momento que o PT come-
ça a viver, a nova jornada 
do partido, serve para rea-
firmar a aliança do partido 
com a sociedade. Afirma 
que o Partido dos Trabalha-
dores está pronto para as 
eleições de 2022 de maneira 
competitiva, “A dificuldade 
e o distanciamento da so-
ciedade que o partido pas-

sou serviu para a população 
entender que o PT está ao 
lado do cidadão”, diz ele.

Em relação aos apren-
dizados que o partido teve 
com os acontecimentos 
dos últimos anos, Rubens 
explica que o Partido dos 
Trabalhadores sobreviveu 
a todos os obstáculos, que 
completando no dia 10 de 
fevereiro seus 42 anos se 
manteve firme com seus 
ideais e compromisso com 
a sociedade brasileira. 

Ainda mais, o deputado 
frisa que ocupar o cargo em 
que está sendo oposição ao 
atual governo presidencial 

do Brasil não é um desafio 
para ele já que sua gestão é 
em prol aos cidadãos e não 
uma luta de partidos políti-
cos. “Para mim não importa 
se o governador, se o prefeito 
de tal cidade é de um partido 
com os ideais opostos aos do 
PT, estou aqui pela popula-
ção e quero ajudar indepen-
dente de quem sejam seus 
representantes” declara ele. 

Rubens alega que está 
pronto para continuar fazen-
do um bom trabalho em 2022 
e ser referência como Depu-
tado Federal. Para assistir a 
entrevista completa, acesse o 
GazetaPlay.

Apresentador Thiago Mendes conversa com 
a presidente do CRC - GO, Sucena Hummel

Nesta segunda-feira 
(10), o apresentador do Jor-
nal da gazeta - edição do 
almoço, Thiago Mendes, 
conversou com a Presiden-
te do Conselho Regional 
de Contabilidade de Goiás 
(CRC - GO), Sucena Hum-
mel sobre a expectativa 
para sua gestão.

O CRC tem como seus 
três pilares: o registro, a 
fiscalização e o desenvol-
vimento do profissional. 
Sucena explica que está 
dando continuidade a um 
trabalho que está sendo de-
senvolvido a quatro anos 

pelo antigo presidente da 
organização, ela afirma que 
o objetivo de sua gestão é 
manter o sucesso da CRC. 
“Meu maior desafio é estar 
mais próximo da socieda-
de e mostrar o trabalho do 
profissional da contabilida-
de”, explica ela. 

Segundo ela, é de extre-
ma importância o profissio-
nal estar apto para o trabalho 
de contabilidade, sugere que 
os interessados na área fa-
çam cursos e se aprimorem 
para o trabalho para obter 
êxito em suas atividades. 

Em relação à importân-

cia do profissional quali-
ficado para o trabalho de 
contabilidade, ela esclarece 
que apesar do mundo digi-
tal ser amplo e inteligente é 
perigoso tentar desenvolver 
esse trabalho sozinho. “Se 
existe um profissional para 
isso significa que aque-
la pessoa estudou e que 
qualificou na área, é muito 
importante compreender 
isso”, afirma Sucena. 

O jornal da gazeta - edi-
ção do almoço acontece de 
segunda à sexta, 12:30. Para 
assistir à entrevista comple-
ta acesse o GazetaPlay.
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ARMAMENTO SEM MUNIÇÃO
Comissão aprova regras para 
embarque de pessoas armadas e 
despacho de armas em aeroportos
DA REDAÇÃO - A Comissão 
de Segurança Pública da 
Câmara dos Deputados 
aprovou novas regras para 
embarque armado e o des-
pacho de armas de fogo e 
de munições em aeroportos 
do País. Segundo a propos-
ta, apenas integrantes das 
Forças Armadas, de órgãos 
policiais ou outros agentes 
públicos com prerrogativa 
de porte de arma de fogo 
poderão ser autorizados a 
entrar armados em aerona-
ves civis. Em todos os casos, 
o armamento deverá ser 
transportado sem munição, 
podendo ser recarregado 
apenas em local apropriado 
após o desembarque.

Caberá às Forças Arma-
das e aos órgãos policiais 
estabelecerem os requisi-
tos para a autorização do 
embarque armado de seus 
respectivos integrantes. No 
caso de agentes públicos 
com porte de arma, os re-
quisitos serão definidos pela 
Polícia Federal. Em ambos 
os casos, os requisitos de-
vem estar de acordo com 
procedimentos definidos 
pela Anac.

O ingresso armado de 
integrantes das forças em 
aeronaves civis fica ainda 
condicionado à aprovação 
prévia em curso específico 
sobre porte de arma de fogo, 
ministrado pelo respectivo 
órgão e com grade curricu-
lar padrão estabelecida pela 
Polícia Federal.

O texto aprovado é o 
substitutivo do relator, de-

putado Nicoletti (PSL-RR), 
ao Projeto de Lei 2688/19, 
do deputado Alexandre Lei-
te (DEM-SP), que altera o 
Código Brasileiro de Aero-
náutica e a lei que criou a 
Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac).

“Para melhor regula-
mentar o tema dentro do 
arcabouço jurídico existen-
te, apresentamos uma nova 
redação sobre o projeto de 
lei proposto, estabelecendo 
procedimentos para des-
municiamento, despacho, 
transporte e embarque ar-
mado”, diz o relator.

DESPACHO DE ARMAS 
DE FOGO

Nos casos de despacho 
de arma de fogo e muni-
ções, o transporte até a ae-
ronave deverá ser realizado 
por servidor policial da Po-
lícia Federal ou por servidor 
policial de outro órgão de 
segurança pública conve-
niado, de maneira segura e 
fora do alcance dos demais 
passageiros e trabalhadores 
do aeroporto.

Apenas no caso em que 
o detentor da arma ou mu-

nição seja integrante das 
forças de segurança, o trans-
porte até a aeronave pode-
rá ser feito por ele próprio, 
acompanhado de um fun-
cionário da empresa aérea.

EXTRAVIO
Por fim, o substitutivo 

retira a limitação para o 
valor da indenização rela-
cionada ao extravio de ba-
gagem nos casos em que o 
passageiro demonstrar, de 
forma inequívoca, o valor da 
bagagem despachada. “Essa 
última mudança é necessá-
ria para fazer frente aos ca-
sos relacionados ao extravio 
de armas, algo infelizmente 
comum, onde o valor da ba-
gagem supera, e muito, o 
atualmente previsto como 
limite”, justifica o relator.

TRAMITAÇÃO
O projeto será ainda 

analisado, em caráter con-
clusivo, pelas comissões de 
Viação e Transportes; e de 
Constituição e Justiça e de 
Cidadania. 

COM INFORMAÇÕES DA 
AGÊNCIA CÂMARA 

DE NOTÍCIAS

Amora Mautner, relata assalto 
em Paris: “Esquema de duas quadrilhas”

Amora Mautner, dire-
tora de “Verdades Secretas 
2”, usou o Instagram da fi-
lha Julia para relatar um 
assalto que sofreu durante 
sua viagem para Paris. De 
acordo com ela, o ataque 
foi coordenado por duas 
quadrilhas gigantes que 
estão atuando na cidade 
francesa há algum tempo.

“Existem duas quadri-
lhas enormes aqui, ontem 
passei o dia na polícia e me 
explicaram isso. Levaram 
meu celular, chave, casaco 
e minha carteira. Graças a 
Deus a polícia recuperou a 
carteira por causa dos do-
cumentos”, explicou ela, 
que alertou que os viajan-
tes se cuidem durante as 
férias em Paris.

“Estou bem, mas gos-
taria de pedir pra vocês 
tomarem cuidado. Só vou 
conseguir recuperar meu 
chip no Brasil”, completou.

A saída de Camila 
Queiroz da TV Globo 

perto de gravar as ce-
nas finais de “Verdades 
secretas 2” fez com que 
o autor, Walcyr Car-
rasco, e toda a equipe 
precisasse pensar em 
alternativas para não 
prejudicar o público. 
Diretora da produção, 
Amora Mautner garante 
que o quebra-cabeças 
foi resolvido. Para isso, 
cenas foram reescritas, 

outros atores foram adi-
cionados (a modelo, por 
exemplo, ganhou uma 
dublê) e recursos tecno-
lógicos foram utilizados.

“Imagina que era um 
jogo de xadrez que es-
tava fechando. Faltava 
no meio alguma peça 
para poder fazer senti-
do o cheque-mate. Wa-
lcyr tem uma cabeça de 
enxadrista, entrou, fez 
todas as conexões neces-
sárias, recriou a lógica 
através de outras coisas 
para poder fazer senti-
do o final que ele queria. 
Nossa maior preocupa-
ção sempre foi que o pú-
blico tivesse essa história 
da melhor forma possí-
vel pelo último capítulo. 
E eu estou feliz porque 
acho que conseguimos 
fazer isso”, disse Amora 
à coluna de Mônica Ber-
gamo, garantindo que foi 
tudo para fazer o final 
“que estava escrito”.
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HCG FRANCISCO CAMARGO 

Rotary Clube de Goiânia Flamboyant doa equipamentos 
a Hospital de Câncer de Goiás Francisco Camargo 
O Rotary com sua 
magnitude, atualmente 
está em 218 países, com 
mais de 34 mil clubes e 
cerca de 1,3 milhões 
de membros

DA REDAÇÃO - Na manhã de 
sábado (08), o HCG foi agra-
ciado com os benefícios dos 
equipamentos doados pelo 
Rotary, estiveram presentes 
ao evento diversas persona-
lidades do Rotary, além de 
empresários, presidente da 
câmara de Inhumas, vereador 
Samir Sales, vereador Reginal-
do Pacheco, presidente da câ-
mara de Aparecida de Goiânia 
André Fortaleza, vereadora 
Camila Rosa, vereador Glei-
son Flávio, vereador Marcos 
Miranda, vereador Getúlio 
Andrade Borges, a Primeira 
Dama e Secretária de Assis-
tência Social de Aparecida, 
Mayara Mendanha, além do 
prefeito Gustavo Mendanha 
que é pré candidato ao go-
verno do estado, e em seu 
pronunciamento, disse que 
fará o possível para conse-

guir viabilizar parcerias para 
a conclusão desse brilhante e 
importantíssimo projeto para 
todos os goianos.

Esteve presente tam-
bém o presidente da Igreja 
Batista Renascer Pastor João 
Queiroz, que fez questão 
de salientar a importância 
e envergadura da obra, ain-
da relatou a importância das 

orações para abençoar todos 
os membros envolvidos no 
projeto HCG, obra que irá be-
neficiar milhões de pessoas 
que buscam tratamento. 

O Rotary com sua magni-
tude, atualmente está em 218 
países, com mais de 34 mil 
clubes e cerca de 1,3 milhões 
de membros. Uma associa-
ção cujo o objetivo é unir vo-

luntários a fim de prestar ser-
viços humanitários, através 
do clube Rotary Club Goiânia 
Flamboyant. Presidido pelo 
Sr. Vitor Ricardo em Goiânia, 
na manhã deste último sá-
bado (08/09), entregou for-
malmente a doação de im-
portantes equipamentos ao 
Hospital de Câncer de Goiás 
Francisco Camargo, (01 apa-

relho de Broncoscopia, 01 
aparelho de colonoscopia, 01 
aparelho de Endoscopia, am-
bos adquiridos com recursos 
de mais de meio milhão de 
reais, oriundas da fundação 
Rotary Club) localizado às 
margens da GO 070, no mu-
nicípio de Inhumas.

No seu pronunciamento 
o presidente Vitor Ricardo de 

Araújo Júnior falou do orgulho 
da entidade em estar à frente 
de um projeto ímpar, que irá 
beneficiar a vários pacientes 
que sofrem com essa terrível 
doença em todo o país, falou 
ainda do engajamento de 
vários de seus membros, na 
realização do projeto e na ár-
dua busca pela conquista nas 
doações dos recursos.

Falou também pela enti-
dade Rotary, a Governadora 
do Instituto do Distrito 4530, 
Sra. Sandra Gonçalves Dias, 
enfatizou várias ações do Ro-
tary pelo mundo, dentre elas 
a erradicação da poliomieli-
te no mundo é sem dúvidas 
uma das iniciativas mais lon-
gas e importantes da entida-
de, junto com diversos par-
ceiros já imunizaram mais de 
2,5 bilhões de crianças contra 
paralisia em mais de 122 pa-
íses, representando uma re-
dução de 99% do número de 
casos mundiais. Para o HCG 
Francisco Camargo, uma 
parceria com uma entidade 
reconhecida mundialmente 
é fundamental para a conclu-
são e funcionamento do tão 
sonhado projeto.

Divulgação

HOSPITAL DE CÂNCER DE GOIÁS 
FRANCISCO CAMARGO - HCG. 
Um sonho de anos atrás, no 
início da década passada, o 
médico Dr. Wagner Miranda 
participou de um evento em 
Uberaba; um leilão de ani-
mais bovinos de alta genética 
com fins de beneficiar o Hos-
pital do Amor de Barretos. 

Após o evento, que foi 
um sucesso, Dr. Wagner Mi-
randa foi convidado a ir até 
Barretos conhecer o Hos-
pital do Amor e, chegando 
lá, ficou vislumbrado com 
a imensidão do projeto e o 
número de pacientes atendi-
dos. Nesta hora, Deus tocou 
com profunda força o Ins-
tinto do médico e produtor 
rural Wagner Miranda, e ele 
voltou de São Paulo com o 
sonho de construir, no co-
ração do Brasil, uma casa de 
saúde para tratar pacientes 
com essa mazela que aflinge 
grande parte da nossa so-
ciedade. O primeiro passo 
era ter o apoio da família. Dr. 
Wagner contou o seu sonho 
à sua esposa, Dr. Ana Maria 
e a mesma falou “que idéia 
fantástica Wagner”, mas, ela 
relatou que esperava que ele 
iria esquecer, porém o Dr. 
Wagner com um propósito 
firme foi atrás do sonho de 

Um sonho que se realiza

Artigo

n Eube Messias

fará o possível para conse

trazer tratamento com dig-
nidade a milhões de pessoas. 

Em maio de 2014, com 
um grupo de médicos, en-
genheiros, donas de casa, 
comerciantes, advogados, 
enfermeiros, empresários, e 
com o apoio de sua esposa 
Ana Maria e seus filhos Pedro 
Ernesto Miranda e João Clau-
dio Miranda, Dr. Wagner lide-
rando um grupo de pessoas 
guerreiras e iluminadas, cria 
a Associação para Cuidado 
de Câncer em Goiás - ACE-
EG, que é a mantenedora do 
HCG Francisco Camargo.

Começou aí o traba-
lho para erguer um gigan-
te chamado HCG Francis-
co Camargo; uma unidade 
hospitalar que conta com 
um projeto de construção 
de 67.000 m² de área, terre-
no doado pelo município 
de Inhumas em 2015 (agra-
decimentos ao ex-prefeito 
Dioji Ikeda, aos vereadores 
que aprovaram o projeto de 
doações e a comunidade de 
Inhumas pelo apoio).

O projeto do hospital 
conta com um complexo de 
infraestrutura que será reali-
zado em 08 etapas, com 720 
leitos de internação, com 
ala pediatra com padrões 
internacionais, 80 leitos de 
UTI, 100% do atendimento 
ao paciente e aos familia-
res será humanizado além 
de acompanhamento extra 
hospitalar, contemplando 
atendimento regional e na-

cional pelo SUS sem qual-
quer custo para os pacientes 
e familiares.

Atualmente a primeira 
parte do HCG está concluída 
(policlínica Ambulatorial) e já 
começaram os atendimentos 
em nível ambulatorial. 

A segunda etapa (Ambu-
latório e Lanchonete), inicia-
da em junho de 2017, com 
área de 1.636,78 m² e custo 
estimado de construção de 
R$ 3.981.161,08, está em fase 
de construção com duas lajes 
já prontas e a estrutura de 
alvenaria quase concluída.

Atentando que até o pre-
sente momento, inúmeros 
foram os desafios enfren-
tados, e nunca imaginados 
pelo Dr. Wagner e seus com-
panheiros, mas, dia a dia, 
com muito trabalho e as 
bênçãos de Deus, o sonho do 
HCG vai se tornar realidade. 

Já foram atendidos mais 
de 1.000 pacientes por mês 
depois que se iniciaram os 
atendimentos em outubro de 
2021, e dia a dia esse número 
tende a crescer.

Para chegar até aqui, a 
equipe do HCG promoveu 
diversos leilões pelo interior 
do estado, com o apoio na 
maioria da classe agropecu-
arista. Nestes leilões há do-
ações de animais diversos, 
eletrodomésticos, e até ovos. 
Toda e qualquer doação é 
sempre bem-vinda!! 

A equipe do HCG, agra-
dece a todos os doadores, e 

arremataram, muitas bên-
çãos de Deus a todos vocês!! 
90% do que foi arrecadado 
até agora veio da generosi-
dade de vocês que estão con-
tribuindo para a construção 
da maior casa de saúde do 
Centro Oeste do Brasil.

Outra forma de arreca-
dar fundos, são as parcerias 
com as entidades, associa-
ções, empresas, poder públi-
co, e artistas.

Existem empresas firmes 
no propósito de ajudar, den-
tre eles estão os funcionários 
do Banco do Brasil que cons-
tantemente realizam rifas, 
contribuindo sempre com a 
realização do projeto HCG. 
Alguns artistas também já se 
dedicaram, mas com certeza 
ainda podem contribuir mui-
to, precisam conhecer o que 
está sendo realizado. Você 
que conhece o projeto, conte 
aos outros, mostre, chame-o 

para a parceria. Como fize-
ram os membros do Rotary 
Goiânia Flamboyant na ma-
nhã do último dia 08 de janei-
ro de 2022.

Então, após relatar su-
perficialmente todo trabalho 
destes sonhadores, guerrei-
ros e abençoados, membros 
e funcionários do HCG Fran-
cisco Camargo, estamos 
convidando a todos os verea-
dores de todos os municípios 
do Estado de Goiás a falar 
com o Secretário de Saúde 
do seu município, mostrar 
ao Prefeito a importância e 
quanto irá beneficiar  toda 
a população que terá onde 
buscar um atendimento dig-
no para seu tratamento. 

Prefeitos dos municípios 
goianos, vejam a possibili-
dade de ações, doações, etc, 
e cobrem dos Legisladores 
Estaduais que representam 
o Município, ações concre-

tas que irão ajudar na rea-
lização do projeto. Cobrem 
dos Legisladores Federais, 
dos Senadores, para que co-
nheçam e  destinem parte de 
suas emendas para constru-
ção dessa obra.

Senhores Prefeitos, mos-
trem aos seus secretários de 
saúde, para que eles pos-
sam levar ao Secretário de 
Estado da Saúde, os benefí-
cios que esta obra concluída 
trará a todos os que preci-
sam de tratamento. 

Sr. Governador, que é 
médico e sabe o tamanho 
da relevância de um projeto 
como esses, pedimos o seu 
engajamento e de sua valo-
rosa equipe.

 E deixamos aqui uma 
reflexão a todos homens pú-
blicos de Goiás, vocês estão 
representando o povo, vocês 
que administram os recursos 
desse povo, já está na hora 
de destinarem parte destes 
recursos administrados por 
vocês para a população que 
tanto sofre com esta enfer-
midade. Ajudem a construir 
o HCG Francisco Camargo!

Nós do grupo Gazeta de 
Comunicação somos par-
ceiros do HCG, e pedimos à 
Deus que nos dê sabedoria 
para mostrarmos à comu-
nidade a importância e re-
levância desta obra. Juntos 
somos mais fortes. 

Deus abençoe todos os 
envolvidos neste árduo e ma-
jestoso projeto!

EUBE MESSIAS 
É DIRETOR GRUPO GAZETA
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AGRICULTURA

Estímulo de R$ 30 milhões 
para a produção local
GDF investiu em equipamento, insumos e crédito agrícola; 1,6 mil famílias 
rurais foram beneficiadas em 2021

HÉDIO FERREIRA JÚNIOR/
GOVERNO DO TOCANTINS - 
Em 2021, o objetivo do 
Governo do Distrito Fe-
deral (GDF), por meio 
da Secretaria de Agri-
cultura, Abastecimen-
to e Desenvolvimento 
(Seagri), foi claro: apos-
tar na produção rural e 
auxiliar os produtores, 
principalmente da agri-
cultura familiar, dian-
te da pandemia da co-
vid-19. Assim, o governo 
distribuiu maquinário e 
incrementou a liberação 
de crédito rural, supe-
rando investimentos em 
relação a 2020.

Mesmo com uma área 
agricultável bem menor 
que todos os estados bra-
sileiros, o Distrito Federal 
se destaca pela alta produ-
tividade e acaba servindo 
de laboratório de aprovei-
tamento de espaço. Só em 
volume de grãos, desta-
que entre as safras locais, a 
produção anual ultrapas-
sou 750 mil toneladas com 
destaque para o feijão, a 
soja e o milho.

De janeiro a outubro, 
a Empresa de Assistência 
Técnica e Extensão Rural 
do DF (Emater) liberou 
cerca de R$ 8,8 milhões 
por meio de 284 proje-
tos de crédito elaborados 
para produtores rurais 
do Distrito Federal. O va-
lor em dez meses é maior 
que o registrado nos 12 
meses de 2020, que so-
maram R$ 7,3 milhões. 
Um incremento de 20% 

de aumento na liberação 
de crédito.

Do total do recurso 
aprovado até agora, R$ 
3,4 milhões são prove-
nientes do Fundo de 
Desenvolvimento Ru-
ral (FDR), modalidade 
destinada a produtores 
rurais individuais assis-
tidos pela Emater, asso-
ciações e cooperativas 
de produtores rurais e 
empresas rurais.

Nonato Silva/Governo do Tocantins

Dois tempos
1. O Rio Quente Parques & Resorts, trará ações espor-

tivas e atividades artísticas e lúdicas tornando as férias 
legais, oferecendo uma programação especial para toda 
a família, com uma série de desafios e atividades. Du-
rante todo o mês, diversas ações, como workshops de 
TikTok, Water Ball, High Jump, o espetáculo Game Show 
e muitas outras brincadeiras, acontecerão no resort, in-
cluindo a participação presencial dos influenciadores, a 
dupla, Gabriel e Shirley (@gabrieleshirleyoficial), Manu 
(@manudigilio) e Dearo (@ogabrieldearo).

2. Os Youtubers vão transportar da plataforma De-
safiyou para o destino alguns dos melhores desafios, no 
Desafiyou, canal inovador da Aviva, detentora também 
do destino Costa do Sauípe. Além dos desafios com os ca-
sais de influencers e da programação de atividades para 
todos os hóspedes, o público poderá aproveitar a presen-
ça de grandes ídolos do esporte nacional. Nos dias 17 a 
22, a campeã mundial Josy promoverá aulas especiais de 
Futevôlei. Fechando a programação, a ex-jogadora Fofão, 
da seleção brasileira de Vôlei, estará à frente da Clínica de 
Vôlei nos dias 22 e 23 de janeiro.

Desafio Verão
Com projeto assinado pelo arquiteto Marcos Dourado, 

num espaço de 1.800 m², a O2 Fitness, nova academia de luxo 
de Goiânia, já chega com desafio exclusivo aos matriculados, 
que terão um treinador individual e exclusivo para o acom-
panhamento dos indicadores diários. O programa Desafio 
Verão 90 Dias da O2 Fitness vai premiar o aluno que perder 
maior percentual de gordura e ganhar mais massa magra 
durante o período de três meses. Como prêmio ao vencedor, 
a academia dará uma viagem de sete dias à Miami, com hos-
pedagem e passagem aérea e direito a um acompanhante.

Vitrine

Patrícia Borges

REFERÊNCIA 
NO MERCADO 
Com mais de 20 anos 
de experiência no meio 
artístico, Anderson Golfão 
comemora o sucesso de 
seu atual casting e vai 
lançar mais dois nomes 
no mercado ainda neste 
janeiro. Dono do escritório 
Golfão Produções 
Artísticas, Anderson 
é responsável pela 
carreira das duplas, Léo 
& Raphael, conhecidos 
como “Os Meninos 
da Pecuária”, dos 
“Gordinhos do Goiás”, 
Zé Ricardo & Thiago, 
do cantor sertanejo, 
Hugo Matta e da dupla 
de compositores que 
recentemente se uniram, 
Bruno César & Rodrigues.

NA CIDADE MARAVILHOSA 
Estilista mais 
requisitada da 
capital goiana, 
Maisa Gouveia (D), 
assoprou velinhas 
no dia 05 de janeiro, 
ao lado de amigos 
e familiares, no Rio 
de Janeiro. Sua 
linda filha e também 
jovem estilista de 
mão cheia, esteve 
o tempo todo ao 
seu lado, ajudando 
nas honras 
aos convidados

Divulgação

n VOCÊ SABIA? O 
brócolis é rico em 
nutrientes.
n BOLSAS - O governo 
de Goiás, por meio 
da Organização das 
Voluntárias de Goiás 
(OVG), lançou edital 
de seleção para novos 
bolsistas do Programa 
Universitário do Bem 
(ProBem). Ao todo, 5 
mil benefícios serão 
disponibilizados para 
estudantes de todo 
o Estado.
n VERBA DE GABINETE 
- Levantamento mostra 
que os deputados 
federais de Goiás 
gastaram juntos R$ 5,534 
milhões em cotas para 
o exercício da atividade 
parlamentar em 2021, 
ano pré-eleitoral. O 
recurso é disponibilizado 
para despesas do 
mandato. O principal 
destino dessa verba foi a 
divulgação de atividade 
dos deputados, em que 
foi gasto R$ 1,7 milhão 
no total. Apenas Alcides 
Rodrigues e Delegado 
Waldir não registraram 
despesa deste tipo.

NO REGISTRO
Após passar 
o Natal com 
o filho Laerte 
Ferreira Araújo 
Junior com 
direito a bater 
pernas em 
Los Angeles, 
San Diego 
e com uma 
esticadinha em 
Venice Beach, 
distrito de Los 
Angeles para 
ver a turma do 
skate, na qual o 
filho faz parte. 
Ela já retornou 
á Goiânia. No 
registro, Neide 
no Aeroporto 
Internacional de 
Los Angeles, pronta para embarcar para o Brasil

Laerte Júnio

Em 2021, mesmo em formato drive-thru, a Festa da 
Goiaba, em Brazlândia, foi um sucesso e refletiu o trabalho 
de uma produção cuja receita bruta é de mais de R$ 26,6 
milhões aos produtores locais
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Médicos e enfermeiros voluntários também foram levados na aeronave. Povoado Kalunga está ilhado pelas chuvas no Nordeste goiano, na divisa com a Bahia 

ATITUDE

DA REDAÇÃO - A deputada 
federal Magda Mofatto 
(PL-GO) utilizou seu he-
licóptero pessoal e uma 
frota de veículos de sua 
empresa, o Di Roma Ho-
téis, para entregar ali-
mentos e oferecer aten-
dimento médico para 
moradores da região 
rural de Cavalcante, no 
Nordeste goiano. As prin-
cipais regiões atendidas 
foram as comunidades 
Kalungas de ‘vão das al-
mas’, vão do moleque’ 
e ‘pelotas’, que ficaram 
ilhadas pelas enchentes 
que atingiram a Bahia e o 
Nordeste de Goiás.  

Ao lado do presiden-
te estadual do PL, Flávio 
Canedo, do presidente 
da Agetul, Valdery Júnior 
(PL) e do deputado es-
tadual Cláudio Meirelles 
(PTC), Magda Mofatto 
foi recebida pelo prefei-
to de Cavalcante, Vilmar 
Kalunga (PSB) e lideran-
ças regionais.  

As quatro toneladas 
de alimentos foram arre-
cadadas via bilheteria so-
lidária do Parque Mutira-
ma, em Goiânia, e foram 
doadas mediante autori-
zação do presidente da 
Agetul, Valdery Júnior, e 
do prefeito de Goiânia, 
Rogério Cruz (Republi-
canos).  Os médicos e 
enfermeiros que viaja-
ram para Cavalcante são 
voluntários e foram na 
aeronave da deputada fe-
deral saindo de Goiânia.  

TENTATIVAS 
A equipe, composta 

por aproximadamente 

30 pessoas, chegou a Ca-
valcante na sexta-feira 
por via aérea e terrestre. 
Pelas condições do cli-
ma, os pousos e a via-
gens foram frustrados 
por cinco vezes. Nebli-
na e tempestades impe-
diam que a comunidade 
Kalunga fosse acessada.  

Os voos e as entregas 
de caminhão se efetiva-
ram no domingo, quan-
do a chuva deu uma tré-
gua. “Postei em tempo 
real nas minhas redes 
sociais, a medida que a 
internet permitia. Real-
mente, muitas dificul-
dades, várias tentativas 
frustradas, mas, no final, 
tudo deu certo, graças a 
Deus. Trabalhamos sex-
ta-feira, sábado, domin-
go e nessa segunda-feira 
e o resultado é extrema-
mente positivo. O sorri-
so no rosto prevalece. ”, 
disse a deputada federal 
Magda Mofatto.  

Nas redes sociais, 
Magda postou víde-
os e fotos dos momen-
tos e cobrou união de 
esforços para auxiliar 
a região atingida pelos 
temporais. “Não é só a 
Bahia que está sofrendo. 
Vamos todos nos UNIR 
para ajudar esses irmãos 
goianos que passam por 
extrema dificuldade nes-
se momento”, publicou 
no Instagram. A comi-
tiva percorreu mais de 
600 quilômetros, de Goi-
ânia, até a região da co-
munidade Kalunga, para 
entregar os alimentos e 
oferecer o atendimento 
médico aos moradores.

Deputada federal Magda Mofatto usa helicóptero 
pessoal para entregar 4 toneladas de alimentos 
para comunidade Kalunga atingida pelas chuvas   
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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 ALBERT 
DA SILVA LIMA, CPF: 704.562.221-03.

Protocolo: 119.992
Requerimento nº 62805

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). ALBERT DA SILVA LIMA, CPF: 704.562.221-03, deve-
dor(a) fiduciante do imóvel alienado, APARTAMENTO 303, BLOCO D, 2º 
ANDAR, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELO HORIZONTE, LOTE 01-C, 
QUADRA 21, SETOR NORTE, PLANALTINA GO, a qual não tendo sido 
encontrada no endereço de cobrança APARTAMENTO 303, BLOCO D, 2º 
ANDAR, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELO HORIZONTE, LOTE 01-C, 
QUADRA 21, SETOR NORTE, PLANALTINA GO QUADRA 01, MR-10, 
LOTE 01, APARTAMENTO 01, SETOR NORTE, PLANALTINA GO, fica, 
por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro 
de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, 
Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA 
- GOIÁS, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 
1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-GO), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário ga-
rantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 78.942 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$ 2.942,18 
( dois mil novecentos e quarenta e dois reais e dezoito centavos ), além 
das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha 
de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-GO) como 
“Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de 
V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de 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 ARISPAULO DE SOUZA 
RODRIGUES, CPF: 005.177.171-31.

Protocolo: 120.019
Requerimento nº 62902

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). ARISPAULO DE SOUZA RODRIGUES, CPF: 
005.177.171-31, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 27-D, 
LOTE 27, QUADRA 03, MÓDULO MR-03, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
BOUGAINVILLE, SETOR SUL, PLANALTINA GO, a qual não tendo sido 
encontrada no endereço de cobrança CASA 27-D, LOTE 27, QUADRA 
03, MÓDULO MR-03, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BOUGAINVILLE, 
SETOR SUL, PLANALTINA GO QUADRA 6, MR-01, CASA 6, SETOR 
SUL, PLANALTINA GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor res-
pectivo. 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-GO), 
credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação fi-
duciária, na matrícula nº. 78.117 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$ 13.732,40 ( treze mil 
setecentos e trinta e dois reais e quarenta centavos ), além das despesas 
de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, 
pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-GO) como “Diferença 
de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para 
que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade 
de 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 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 LEANDRO 
DIAS TOLEDO, CPF: 023.992.711-73.

Protocolo: 119.927
Requerimento nº 63050

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). LEANDRO DIAS TOLEDO, CPF: 023.992.711-73, 
devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 04-A, CONDOMÍNIO 
NICOLAU BRANDÃO, LOTE 04, QUADRA 138, JARDIM PAQUETÁ, 
PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de 
cobrança CASA 04-A, CONDOMÍNIO NICOLAU BRANDÃO, LOTE 04, 
QUADRA 138, JARDIM PAQUETÁ, PLANALTINA GO
QMS 26, LOTE 14-B, SOBRADINHO DF, fica, por este edital, INTIMA-
DO(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, segun-
do as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei 
n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
- (GIGAD-GO), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido 
por alienação fiduciária, na matrícula nº. 77.816 deste Ofício, com saldo 
devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o 
pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até a data 
do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais 
encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribui-
ções condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde a R$ 
52.484,50 ( cinquenta e dois mil quatrocentos e oitenta e quatro reais e 
cinquenta centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, 
o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - (GIGAD-GO) como “Diferença de prestações anteriores”. 
Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário 
de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Planaltina - Goiás, 
a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde deverá efetuar o 
pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, 
devendo o débito supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 
15 (quinze) dias a contar do último dia desta publicação. Por oportuno, 
fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido pagamento no 
prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade 
do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, pará-
grafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, GERVÁZIO FERNANDES 
DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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.

com a Rua três, com 30,00 me-
tros, pelo fundo com o lote 13, com 
30,00 metros, pelo lado direito com 
o lote 28, com 50,00 metros, e pelo 
lado esquerdo com o lote 30, com 
50,00 metros, objeto da matrícula 
n°. 65.219 do Registro de Imóveis 
da Comarca de Águas Lindas de Goi-
ás-GO, que será desmembrado em 
02 (dois) lotes menores que serão 
denominados: “Lote 29-A da qua-
dra 05, situado no loteamento deno-
minado JARDIM ÁGUAS LINDAS, 
em Águas Lindas de Goiás - GO, com 
a área de 1.000,00m². Confrontando 
pela Frente com a Rua três, com 
20,00 metros, pelo fundo com o lote 
13, com 20,00 metros, pelo lado di-
reito com o lote 28, com 50,00 me-
tros, e pelo lado esquerdo com o lote 
29-B, com 50,00 metros” e o “Lote 
29-B da quadra 05, situado no lotea-
mento denominado JARDIM ÁGUAS 
LINDAS, em Águas Lindas de Goi-

ás - GO, com a área de 500,00m². 
Confrontando pela Frente com a Rua 
três, com 10,00 metros, pelo fundo 
com o lote 13, com 10,00 metros, 
pelo lado direito com o lote 29-A, 
com 50,00 metros, e pelo lado es-
querdo com o lote 30, com 50,00 
metros”, conforme planta e memorial 
descritivo, que fazem parte integrante 
da Certidão Municipal de Aprova-
ção do Parcelamento expedida em 
13/12/2021, onde consta o processo 
administrativo de n° 2021249915. 
Para que chegue ao conhecimento 
de todos, expediu-se este edital que 
será publicado no jornal local, por 03 
(três) dias consecutivos, podendo o 
registro ser impugnado no prazo de 
15 (quinze) dias, contados da data da 
última publicação, tudo nos termos do 
artigo 19 da citada Lei Federal n. 6.766.

FAZ SABER  a todos os inte-
ressados que NEW CANAÃ 
CONSTRUTORA E INCOR-
PORADORA LTDA ME, pes-
soa jurídica de direito privado 
inscrita no C.N.P.J/MF sob 
o número 18.914.661/0001-
98, com sede na Quadra C, 
Chácara 02-A, Parte A, Lote 
08, Chácaras Coimbra, Águas 
Lindas de Goiás - GO, depo-
sitou nesta serventia os docu-

mentos 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 29 
da quadra 05, situado no lo-
teamento denominado JAR-
DIM ÁGUAS LINDAS, em 
Águas Lindas de Goiás - GO, 
com a área de 1500,00m². 
Confrontando pela Frente 

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.

cessários exigidos pelo artigo 18 
da Lei Federal n. 6.766, de 19 de 
dezembro de 1979, para registro 
de um DESMEMBRAMENTO do 
imóvel Lote 14-B da quadra 09, 
situado no loteamento denominado 
MANSÕES CAMARGO, em Águas 
Lindas de Goiás - GO, com a área 
de 500,00m². Confrontando pela 
Frente com a Rua 05, com 12,50 
metros, pelo fundo com AR-20, 
com 12,50 metros, pelo lado di-
reito com o lote 16-A, com 40,00 
metros, e pelo lado esquerdo com 
o lote 14-A, com 40,00 metros, 
objeto da matrícula n°. 37.719 do 
Registro de Imóveis da Comarca 
de Águas Lindas de Goiás-GO, que 
será desmembrado em 02 (dois) 
lotes menores que serão deno-
minados: “Lote 14B-1 da quadra 
09, situado no loteamento deno-
minado MANSÕES CAMARGO, 
em Águas Lindas de Goiás - GO, 
com a área de 250,00m². Con-
frontando pela Frente com a Rua 
05, com 12,50 metros, pelo fun-
do com o lote 14B-2, com 12,50 
metros, pelo lado direito com parte 

do lote 16A, com 20,00 metros, 
e pelo lado esquerdo com parte do 
lote 14-A, com 20,00 metros” e 
“Lote 14B-2 da quadra 09, si-
tuado no loteamento denominado 
MANSÕES CAMARGO, em Águas 
Lindas de Goiás - GO, com a área 
de 250,00m². Confrontando pela 
Frente com a AR-20, com 12,50 
metros, pelo fundo com o lote 
14B-1, com 12,50 metros, pelo 
lado direito com parte do lote 14-A, 
com 20,00 metros, e pelo lado 
esquerdo com parte do lote 16-
A, com 20,00 metros”, conforme 
planta e memorial descritivo, que 
fazem parte integrante da Certidão 
Municipal de Aprovação do Parce-
lamento expedida em 08/11/2021, 
onde consta o processo administra-
tivo de n° 2021243679. Para que 
chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se este edital que será publi-
cado no jornal local, por 03 (três) dias 
consecutivos, podendo o registro ser 
impugnado no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da data da última pu-
blicação, tudo nos termos do artigo 
19 da citada Lei Federal n. 6.766.  

FAZ SABER  a todos os 
interessados que MAR-
CELIA FERNANDES DE 
OLIVEIRA CARVALHO, 
nascido em 08/05/1965, do 
lar, portador da CI-1.077.547 
SESPDS/DF e CPF/MF-
316.336.92191, casado com: 
ALAOR BARBOSA DE 
CARVALHO, nascida em 

30/11/1973, pedreiro, porta-
dor da CI-1.406.586 SSP/DF 
e CPF/MF-584.472.291-49, 
sob o regime de separação 
de bens, na vigência da Lei 
6.515/77, ambos brasileiros, 
residentes e domiciliados 
em Águas Lindas de Goiás 
- GO, depositou nesta ser-
ventia os documentos ne-
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CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS 
E TABELIONATO 1º DE NOTAS DE FORMOSA/GO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CLEIDE CRISTINA 
SOARES DA SILVA, CPF: 806.236.971-49.

Protocolo: 148.783
Requerimento nº 56088

O Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de 
FORMOSA/GO FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), 
Sr(a). CLEIDE CRISTINA SOARES DA SILVA, CPF: 806.236.971-
49, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, V 16-A NR  LT05 
QD131 CH SETOR SUL FORMOSA GO 73802435, a qual não 
tendo sido encontrada no endereço de cobrança V 16-A NR  
LT05 QD131 CH SETOR SUL FORMOSA GO 73802435
V 16-A 0 LT05 QD131 CH SETOR SUL FORMOSA GO 73802435
VIA 16 A          QD 131 294 VIA SETOR SUL FORMOSA GO 
73802436, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respecti-
vo. O Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de No-
tas de FORMOSA/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), 
credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alie-
nação fiduciária, na matrícula nº. 52.637 deste Ofício, com sal-
do 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$ 8.087,10 ( oito 
mil oitenta e sete reais e dez centavos ), além das despesas 
de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de 
débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-BH) 
como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo 
à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 
às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Formosa, Goiás, 
a Rua Anhanguera, Nº 125 – Centro, onde deverá efetuar o 
pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado 
por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago no 
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia 
desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não 
cumprimento do referido pagamento no prazo ora estipulado, 
garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em 
favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 
7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, José Tulio Valadares 
Reis Junior, o Oficial. 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MARCUS VINICIUS SARAIVA 
DE PAULA, CPF: 036.220.991-00.

Protocolo: 148.787
Requerimento nº 56906

O Cartório de Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas 
de FORMOSA/GO FAZ SABER, para ciência do(a) respecti-
vo(a), Sr(a). MARCUS VINICIUS SARAIVA DE PAULA, CPF: 
036.220.991-00, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, Q 
05 LOTE NR 2  SETOR A FORMOSA GO 73800000, a qual não 
tendo sido encontrada no endereço de cobrança Q 05 LOTE 
NR 2  SETOR A FORMOSA GO 73800000 Q 05 LOTE 2  SETOR 
A FORMOSA GO 73800000
R 4  80 LT 10  P LARANJEIRAS FORMOSA GO 73805655, fica, 
por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de 
Registro de Imóveis e Tabelionato 1º de Notas de FORMOSA/
GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágra-
fos 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. 50.979 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 contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, 
cujo valor corresponde a R$ 42.989,20 ( quarenta e dois mil 
novecentos e oitenta e nove reais e vinte centavos ), além das 
despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na 
planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
- (GIGAD-BH) como “Diferença de prestações anteriores”. 
Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no 
horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de 
Formosa, Goiás, a Rua Anhanguera, Nº 125 – Centro, onde de-
verá 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 proprie-
dade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do 
artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
José Tulio Valadares Reis Junior, o Oficial. 

Cartório de 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 MARCELI DOS 
SANTOS CAMARGOS, CPF: 804.053.636-72.

Protocolo: 120.162
Requerimento nº 61872

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). MARCELI DOS SANTOS CAMARGOS, CPF: 
804.053.636-72, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 15-A, 
RESIDENCIAL PARIS, LOTE 15, QUADRA QR 30, PARQUE ITAPUA I, 
PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de 
cobrança CASA 15-A, RESIDENCIAL PARIS, LOTE 15, QUADRA QR 
30, PARQUE ITAPUA I, PLANALTINA GO QUADRA 09, CONJUNTO 
D, LOTE 42, 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 atri-
buições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, 
por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-GO), 
credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação fi-
duciária, na matrícula nº. 62.288 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$ 18.788,70 ( dezoito mil 
setecentos e oitenta e oito 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-GO) como “Diferença 
de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para 
que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade 
de 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 Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas 
Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas 

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE HUGO DIOENE 
CAMPOS SILVA, CPF: 049.200.013-12.

Protocolo: 120.174
Requerimento nº 61938

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) 
respectivo(a), Sr(a). HUGO DIOENE CAMPOS SILVA, CPF: 049.200.013-
12, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 05-A, CONDOMÍNIO 
CHAMORRO, LOTE 05, QUADRA 14, SETOR AEROPORTO 1ª ETAPA, 
PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de 
cobrança CASA 05-A, CONDOMÍNIO CHAMORRO, LOTE 05, QUADRA 
14, SETOR AEROPORTO 1ª ETAPA, PLANALTINA GO QUADRA 16, 
CONJUNTO A, CASA 04, PARANOÁ, BRASÍLIA DF, fica, por este edital, 
INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis, 
Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas, Civil das 
Pessoas Jurídicas e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS, 
segundo as atribuições conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei 
n°. 9.514/97, por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GI-
GAD-GO), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alie-
nação fiduciária, na matrícula nº. 75.133 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$ 14.933,10 ( quatorze 
mil novecentos e trinta e três 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-GO) como “Diferença de 
prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que 
se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de 
Planaltina - Goiás, a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde 
deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital será pu-
blicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago no prazo 
improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta publicação. 
Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido 
pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação 
de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do 
artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, GERVÁZIO 
FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ANTONIO MAURO 
DE OLIVEIRA, CPF: 881.656.203-04 e JUDENICE NERES 

DA ROCHA DE OLIVEIRA, CPF: 009.005.946-83.
Protocolo: 120.178

Requerimento nº 61942

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). ANTONIO MAURO DE OLIVEIRA, CPF: 881.656.203-
04 e JUDENICE NERES DA ROCHA DE OLIVEIRA, CPF: 009.005.946-
83, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 05, CONDOMÍNIO 
RESIDENCIAL BELINHA, LOTE 05, QUADRA 92, JARDIM PAQUETA, 
PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de 
cobrança CASA 05, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL BELINHA, LOTE 05, 
QUADRA 92, JARDIM PAQUETA, PLANALTINA GO MÓDULO H, CASA 
08, ESTANCIA MESTRE DARMAS I, ESTANCIA MESTRE DARMAS, 
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 Do-
cumentos. – PLANALTINA - GOIÁS, segundo as atribuições conferidas 
pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento 
do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-GO), credor(a) fiduciá-
rio(a) do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na ma-
trícula nº. 71.914 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$ 22.636,40 ( vinte e dois mil 
seiscentos e trinta e seis reais e quarenta centavos ), além das despesas 
de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, 
pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-GO) como “Diferença 
de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para 
que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade 
de 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 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 EDY HENRIQUE 
DE SOUZA QUEIROZ, CPF: 042.309.821-78.

Protocolo: 120.226
Requerimento nº 61991

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). EDY HENRIQUE DE SOUZA QUEIROZ, 
CPF: 042.309.821-78, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, 
APARTAMENTO 002, TÉRREO, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SOL 
NASCENTE III, LOTE 16-N, QUADRA MANSÃO, SETOR LESTE, 
PLANALTINA GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço 
de cobrança APARTAMENTO 002, TÉRREO, CONDOMÍNIO RE-
SIDENCIAL SOL NASCENTE III, LOTE 16-N, QUADRA MANSÃO, 
SETOR LESTE, PLANALTINA GO QUADRA 21, LOTE 17, SANTA 
RITA, PLANALTINA GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor 
respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pes-
soas 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-GO), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido 
por alienação fiduciária, na matrícula nº. 90.427 deste Ofício, com 
saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a 
efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram 
até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e 
os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tribu-
tos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor 
corresponde a R$ 4.213,87 ( quatro mil duzentos e treze 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-GO) como “Diferença de prestações anteriores”. 
Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário 
de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de Planaltina - Goiás, 
a Quadra CC, Lote 02, Sobreloja – Praça Cívica, onde deverá efetuar 
o pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado por 3 
dias, devendo o débito supramencionado ser pago no prazo impror-
rogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta publicação. 
Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referido 
pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação 
de propriedade do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos 
do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, 
GERVÁZIO FERNANDES DE SERRA JÚNIOR, o Oficial.

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

e de Títulos e Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CARLOS EDUARDO 
ANDRADE CARVALHO, CPF: 005.396.361-00 e MEIRIELI 

GOMES DOS REIS, CPF: 920.648.411-72.
Protocolo: 119.955

Requerimento nº 62641

O Cartório de Registro de Imóveis, Registro Civil das Pessoas Naturais 
e de Interdições e Tutelas, Civil das Pessoas Jurídicas e de Títulos e 
Documentos. – PLANALTINA - GOIÁS FAZ SABER, para ciência do(a) 
respectivo(a), Sr(a). CARLOS EDUARDO ANDRADE CARVALHO, CPF: 
005.396.361-00 e MEIRIELI GOMES DOS REIS, CPF: 920.648.411-72, 
devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 17, CONDOMÍNIO 
BELLA VISTA, LOTE 17, QUADRA 18, MR-05, SETOR NORTE, PLANAL-
TINA GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança 
CASA 17, CONDOMÍNIO BELLA VISTA, LOTE 17, QUADRA 18, MR-05, 
SETOR NORTE, PLANALTINA GO QUADRA 02, CONJUNTO 21, LOTE 
01, JARDIM RORIZ, PLANALTINA DF QUADRA 11, MR-09, LOTE 19, SE-
TOR 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 conferi-
das pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento 
do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-GO), credor(a) fiduciário(a) 
do contrato imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
57.448 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., 
venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das prestações vencidas e 
as que se venceram até a data do pagamento, os juros convencionais, 
as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 
inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, 
cujo valor corresponde a R$ 6.599,58 ( seis mil quinhentos e noventa e 
nove reais e cinquenta 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-GO) como “Diferença de prestações 
anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no 
horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado na cidade de 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 RAISSA ALMEIDA 
RIBEIRO, CPF: 757.730.401-82.

Protocolo: 125.143
Requerimento nº 62658

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). RAISSA ALMEIDA RIBEIRO, CPF: 
757.730.401-82, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, APARTAMEN-
TO 203, 1° PAVIMENTO, RESIDENCIAL IMPERIUM, LOTE 17 DA QUA-
DRA 39 CONJUNTO A, SETOR 02, PARQUE DA BARRAGEM, ÁGUAS 
LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço 
de cobrança APARTAMENTO 203, 1° PAVIMENTO, RESIDENCIAL IM-
PERIUM, LOTE 17 DA QUADRA 39 CONJUNTO A, SETOR 02, 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-GO), credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário 
garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 69.764 deste Ofício, 
com saldo devedor de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) 
a efetuar o pagamento das prestações vencidas e as que se venceram 
até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os 
demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as 
contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde 
a R$ 3.713,01 ( três mil setecentos e treze reais e um centavo ), além das 
despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de 
débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-GO) como 
“Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de 
V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este Oficio situado 
na cidade de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, 
Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde deverá efetuar o pagamento do débito 
discriminado. Este edital será publicado por 3 dias, devendo o débito 
supramencionado ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a 
contar do último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de 
que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora estipulado, 
garante o direito de consolidação de propriedade do imóvel em favor 
da credora fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 
9.514/97. Atenciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE MARCOS 
PEREIRA DA SILVA, CPF: 060.333.831-33.

Protocolo: 125.145
Requerimento nº 62664

O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e Documentos e 
Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS DE GOIÁS/GO 
FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). MARCOS 
PEREIRA DA SILVA, CPF: 060.333.831-33, devedor(a) fiduciante 
do imóvel alienado, CASA 09, RESIDENCIAL MRM XVIII, LOTE 
53, DA QUADRA 61, SETOR 07, PARQUE DA BARRAGEM, 
ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não tendo sido en-
contrada no endereço de cobrança CASA 09, RESIDENCIAL 
MRM XVIII, LOTE 53, DA QUADRA 61, SETOR 07, 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-GO), credor(a) fiduciário(a) do contrato 
imobiliário garantido por alienação fiduciária, na matrícula nº. 
84.439 deste Ofício, com saldo devedor de responsabilidade de 
V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o pagamento das presta-
ções vencidas e as que se venceram até a data do pagamento, 
os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos 
contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribui-
ções condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corresponde 
a R$ 3.658,51 ( três mil seiscentos e cinquenta e oito reais e 
cinquenta e um centavos ), além das despesas de cobrança e 
de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, pelo(a) 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-GO) como “Diferença 
de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMAÇÃO de 
V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a este 
Oficio situado na cidade de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, a 
Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde 
deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital 
será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado 
ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do 
último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de 
que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora 
estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade 
do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 
26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, Sandro 
Alexander Ferreira, o Oficial. 

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SAMARA PEREIRA 
DE OLIVEIRA, CPF: 118.434.986-00.

Protocolo: 125.154
Requerimento nº 62684

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). SAMARA PEREI-
RA DE OLIVEIRA, CPF: 118.434.986-00, devedor(a) fiduciante 
do imóvel alienado, APARTAMENTO 202, 1º PAVIMENTO SUPE-
RIOR, RESIDENCIAL MILENIUM IX, LOTE 08 DA QUADRA C-21, 
MANSÕES VILLAGE, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual não 
tendo sido encontrada no endereço de cobrança APARTAMEN-
TO 202, 1º PAVIMENTO SUPERIOR, RESIDENCIAL MILENIUM 
IX, LOTE 08 DA QUADRA C-21, MANSÕES VILLAGE, 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-GO), credor(a) 
fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação fidu-
ciária, na matrícula nº. 79.629 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$ 3.154,78 ( três mil cento e cinquenta 
e quatro reais e setenta e oito centavos ), além das despesas de 
cobrança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débi-
tos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-GO) como 
“Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMA-
ÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a 
este Oficio situado na cidade de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, 
a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde 
deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital 
será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado 
ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do 
último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de 
que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora 
estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade 
do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 
26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, Sandro 
Alexander Ferreira, o Oficial. 

Cartório de 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 WELITON FERNANDES 
DA TRINDADE, CPF: 061.017.241-74.

Protocolo: 119.963
Requerimento nº 62685

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). WELITON FERNANDES DA TRINDADE, 
CPF: 061.017.241-74, devedor(a) fiduciante do imóvel alienado, 
APARTAMENTO 103, TÉRREO, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GA-
FITTI I, LOTE 01, QUADRA 08, MR-10, SETOR NORTE, PLANALTINA 
GO, a qual não tendo sido encontrada no endereço de cobrança 
APARTAMENTO 103, TÉRREO, CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GA-
FITTI I, LOTE 01, QUADRA 08, MR-10, SETOR NORTE, PLANALTINA 
GO QUADRA 09, MR-04, LOTE 13, SETOR NORTE, PLANALTINA 
GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) do teor respectivo. O Car-
tório 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-GO), 
credor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação 
fiduciária, na matrícula nº. 90.511 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$ 3.523,13 ( três mil quinhentos e vinte e três reais e treze centavos ), 
além das despesas de cobrança e de intimação, o qual é lançado, na 
planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGA-
D-GO) como “Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à 
INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, 
a este Oficio situado na cidade de 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, deven-
do 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 proprie-
dade 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 WESLEY DIAS 
DE MOURA, CPF: 753.589.481-04.

Protocolo: 125.157
Requerimento nº 62692

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). WESLEY 
DIAS DE MOURA, CPF: 753.589.481-04, devedor(a) fiduciante 
do imóvel alienado, APARTAMENTO 202, 1º PAVIMENTO, 
RESIDENCIAL IMPERIAL V, LOTE 06 DA QUADRA 72, JARDIM 
DA BARRAGEM VI, ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS-GO, a qual 
não tendo sido encontrada no endereço de cobrança APAR-
TAMENTO 202, 1º PAVIMENTO, RESIDENCIAL IMPERIAL V, 
LOTE 06 DA QUADRA 72, JARDIM DA BARRAGEM VI, ÁGUAS 
LINDAS DE GOIÁS-GO, fica, por este edital, INTIMADO(A) do 
teor respectivo. O Cartório de Registros de Imóveis Títulos e 
Documentos e Civil de Pessoas Jurídicas de AGUAS LINDAS 
DE GOIÁS/GO, segundo as atribuições conferidas pelo artigo 
26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por requerimento 
do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-GO), credor(a) 
fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação fidu-
ciária, na matrícula nº. 66.983 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$ 3.071,69 ( três mil setenta e um 
reais e sessenta e nove centavos ), além das despesas de co-
brança e de intimação, o qual é lançado, na planilha de débitos, 
pelo(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - (GIGAD-GO) como 
“Diferença de prestações anteriores”. Assim, procedo à INTIMA-
ÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 8:00 às 17:00, a 
este Oficio situado na cidade de Aguas Lindas de Goiás, Goiás, 
a Avenida JK, Qd.12, Lote 15, Nº 15/01 – Jardim Brasília, onde 
deverá efetuar o pagamento do débito discriminado. Este edital 
será publicado por 3 dias, devendo o débito supramencionado 
ser pago no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do 
último dia desta publicação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de 
que o não cumprimento do referido pagamento no prazo ora 
estipulado, garante o direito de consolidação de propriedade 
do imóvel em favor da credora fiduciária, nos termos do artigo 
26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97. Atenciosamente, Sandro 
Alexander Ferreira, o Oficial. 
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Entretenimento

De segunda 
a segunda 
o melhor local 
para seu 
anúncio

Bianca conta a Pedro que 
sua mãe morreu no parto 
de Karina e o menino pede 
perdão à namorada. Gael 
conversa com Karina e a 
deixa dormir na casa de 
Pedro para comemorar seu 
aniversário. Josefina inventa 
que quer ter aulas particu-
lares com Nando. BB e Lírio 
veem Josefina entrar no 

mesmo carro de Joaquina. 
Lobão e Nat armam para 
que Gael acredite que Duca 
tenha enviado uma men-
sagem para a lutadora.
Orientada por Lobão, Nat 
vai ao encontro de Duca 
para que Gael flagre os 
dois juntos. Nando afir-
ma para Edgard e René 
que está apaixonado.

Malhação “Sonhos”

Nos Tempos do Imperador

Quanto Mais Vida Melhor

resumo de novelas

Dolores se desespera, 
e Tonico ameaça Mer-
cedes. Lota tem um mau 
pressentimento e reza 
por Nélio. Pilar conclui 
que Elvira está encenan-
do sua doença, e pressio-
na Quinzinho a contar a 
verdade para Clemência 
e Vitória. Guebo e Justina 
anunciam seu casamento 
e pedem que Cândida o 

celebre. Tonico interna 
Dolores em um hospício 
e fica com Mercedes. 
Ana Néri chega à Quinta 
para relatar problemas 
enfrentados pelo exército 
brasileiro na guerra e se 
oferece como voluntária. 
Pilar anuncia que acom-
panhará Ana Néri à guer-
ra. Pilar se anima para 
trabalhar novamente .

Guilherme pede para 
conversar com Flávia. 
Rose entra em casa de-
pois que Neném vai em-
bora. Gabriel chega no 
karaokê e Flávia o beija 
na frente de Guilherme. 
Celina faz intrigas de 
Rose para o filho. Nedda 
pensa em se vingar de 
Tetê. Ingrid decide ir em-

bora de casa, mas Paula 
não acredita. Daniel sai 
do hospital. Bianca inicia 
a reabilitação cardíaca.
Celina confessa que ar-
mou para separar Guil-
herme e Rose, e Daniel a 
repreende. Nedda expul-
sa Tetê do Neném Coif-
feur. Bianca se revolta no 
hospital.

Prova de Amor
Lopo arranca com o car-

ro rapidamente. Barroso e 
Murilo estão tensos. A via-
tura da polícia se aproxima 
de Toni. Ele faz sinal para a 
polícia parar. Toni diz para 
Fialho seguir o carro de 
Lopo. Cadu agarra Tereza. 
Cleto sai do mar e joga 
água em cima da galera. 

Elza é entrevistada por 
Baltazar e Leandro. Lean-
dro pega um ursinho de 
pelúcia e dá a Elza. Elza se 
concentra para não surtar. 
Ricardo e Dudu cumpri-
mentam Velho Gui. Ele-
onora pergunta para Al-
exandre quando eles vão 
se casar. 

Um Lugar ao Sol
Breno afasta Cecília. 

Noca se recusa a falar 
com Lara sobre seu filho. 
Santiago entrega convites 
de uma exposição para 
Christian/Renato ir com 
Bárbara. Mateus combina 
de ir com Lara na mesma 
exposição. Breno desiste 
de fazer a campanha de 
Cecília e Ilana o critica.
Felipe encontra Júlia des-
maiada em casa. Joy pas-
sa a noite com Damón e 

Ravi a confronta. Mateus 
desiste de ir à exposição 
com Lara e sugere que 
ela vá com Marie. Santi-
ago pede para Christian/
Renato levar Luan para a 
exposição. Lara encon-
tra Christian/Renato, e os 
dois se perdem das cri-
anças. Mateus chega à 
exposição e se desespera 
ao saber que Lara se per-
deu de Marie por causa de 
Christian/Renato.

- Você conhece piada 
do Alzheimer?

- Não, qual?
- Qual o quê?

TEIXEIRA MENDES CONTA

8

SOPA CREME MULTI 
RAÍZES COM FRANGO
INGREDIENTES:
n 250g Mandioquinha VAPZA
n 250g Batata em 
cubos VAPZA
n 250g Batata doce em cubos 
VAPZA
n 250g Mandioca Vapza
n 500g de Peito de Frango 
desfiado VAPZA
n 1 cebola média em cubos
n 2 dentes de alho em cubos
n ½ xícara de chá de manteiga
n 1 L de água
n Sal, pimenta do reino e 
cúrcuma a gosto

MODO DE PREPARO:
n Coloque em um 
liquidificador a mandioquinha, 
as batatas e a mandioca, 
e bata com a água. Leve a 
manteiga em uma panela para 
derreter, acrescente a cebola, 
o alho, a cúrcuma e refogue. 
Acrescente o peito de frango 
para também refogar, junto 
ao sal e à pimenta do reino. 
Acrescente o conteúdo do 
liquidificador na panela do 
frango refogado e misture. 
Adicione mais água se achar 
necessário, corrija o sal e deixe 
ferver. Sirva com cebolinha.

SOPA DETOX BATATA DOCE 
E LENTILHA
INGREDIENTES:
n 500g Batata doce 
em cubos VAPZA
n 250g Lentilha VAPZA
n 100g de abobrinha picada 
em cubos
n 1 maço de agrião
n 1L de água
n 2 dentes de alho em cubos
n Sal, pimenta do reino e 
cúrcuma a gosto
n Castanha do Pará picada 
e cheiro verde a gosto

MODO DE PREPARO:
n Em uma panela com azeite 
de oliva, refogue a cebola, o 
alho, a batata doce Vapza e 
a abobrinha. Adicione o sal, a 
pimenta, a lentilha e a cúrcuma 
e cozinhe até encorpar. 
Adicione a castanha do Pará e 
o agrião e, depois, misture com 
o conteúdo do liquidificador. 
Finalize com cheiro 
verde e sirva.

SOPA DE LEGUMES COM 
CARNE

INGREDIENTES:
n 500g Seleta de legumes 
VAPZA
n 250g Mandioca aipim 
VAPZA
n 250g carne de músculo 
em cubos
n ½ xícara de folhas de 
espinafre picado
n 1L de água
n 2 dentes de alho em cubos
n 1 cebola média picada
n Sal e pimenta do reino 
a gosto

MODO DE PREPARO:
n Em uma panela de pressão 
doure a carne com a cebola 
e o alho. Acrescente a água 
quente e deixe cozinhar 
até a carne ficar macia 
(aproximadamente 30 
minutos). Bata no liquidificador 
a Mandioca Vapza com um 
pouco de água. Junte seleta de 
legumes e mandioca e feche a 
panela. Quando pegar pressão, 
abaixe o fogo e conte 10 

minutos. Desligue o fogo, retire 
a pressão e abra a panela. Em 
seguida adicione o espinafre 
e mais água (se necessário). 
Deixe ferver e engrossar. 
Acerte o sal e desligue o fogo. 
Salpique salsinha picada a 
gosto e sirva em seguida.

PÃO DE AIPIM
INGREDIENTES:
n 2 xícaras de leite
n 3 ovos
n 5 colheres (sopa) de açúcar
n 1/2 colher (sopa) de sal
n 2 colheres (sopa) de 
fermento biológico seco
n 1 colher (sopa) de manteiga
n 500g de Mandioca 
Aipim VAPZA
n 1kg de farinha de trigo

MODO DE PREPARO:
n No liquidificador, coloque 
o leite, os ovos, o açúcar, o 
sal, o fermento, a manteiga e 
o aipim. Bata até formar um 
creme. Junte o creme à farinha 

de trigo. A massa é meio 
mole e pode ser batida na 
batedeira com gancho. Cubra 
e deixa crescer por 30min. 
Coloque sobre uma superfície 
enfarinhada e modele os pães. 
Coloque em formas de bolo 
inglês ou do formato desejado, 
untadas com manteiga. 
Deixe crescer até dobrar de 
volume. Pincele com gema 
misturada com um pouquinho 
de água. Se quiser, polvilhe 
com gergelim. Leve ao forno 
preaquecido a 180 graus por 
cerca de 35min.

A Vapza Alimentos é 
pioneira e referência em 
alimentos cozidos a vapor 
e embalados a vácuo; 
proporcionando alimentação 
prática, saudável e segura. 
Fundada em 1994 com origem 
nos Campos Gerais do Paraná, 
possui tecnologia exclusiva de 
ponta no Brasil e oferece em 
seu portfólio: grãos, tubérculos, 
vegetais e carnes. Com 
distribuição nacional e com 
exportação para mais de 11 
países, a empresa conta com 
certificações de qualidade e 
segurança alimentar nacionais 
e internacionais como a 
BRCGS, além de ter os 
selos Halal, Kosher, Vegan e 
Orgânico, atendendo todos os 
públicos que buscam comida 
de verdade. Para saber mais, 
acesse: www.vapza.com.br

Dicas de sopas, caldos e outros pratos

GASTRONOMIA

Pão de “não queijo” feito de aipim e preparado com Aipim Vapza


