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Pré Candidatado à presidência Brigadeiro Átila Maia 
conversa com apresentador Thiago Mendes

ELEIÇÕES 2022

Deputado Federal Major Vitor Hugo, Pré candidato a Governador de Goiás é entrevistado por Thiago Mendes no Jornal da Gazeta

Vitor Hugo poderá ser 
candidato a Governador
Divulgação

conversa com apresentador Thiago Mendes
PÁGINA 02

O Deputado Federal esclarece que ser governador de Goiás é um sonho que acredita 
que será consumado e que está trabalhando para realizar esse objetivo
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Apresentador Thiago Mendes 
conversa com o pré-candidato a 
governador de Goiás Deputado 
Federal Major Vitor Hugo e 
pré-candidato à presidência 
Brigadeiro Átila Maia

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 terça-
-feira (11), o apresentador 
do Jornal da Gazeta - edição 
do almoço, Thiago Mendes, 
conversou com os pré-can-
didatos à governador e pre-
sidente nas eleições de 2022.

Major Vitor Hugo (PSL), 
destacou as dificuldades 
encontradas no inicio do 
governo de Jair Messias 
Bolsonaro, questões como 
emprego e a pandemia da 
COVID-19. Ainda mais ex-
plicou que se não houves-
se o cenário pandêmico, o 
país estaria atingindo ou-
tros patamares. 

Em relação a sua pré-

-candidatura ao governo de 
Goiás, o deputado esclarece 
que ser governador de Goiás 
é um sonho que acredita que 
será consumado e que está 
trabalhando para realizar 
esse objetivo. 

Brigadeiro Átila Maia, 
alega que participou da 
transição do atual gover-
no presidencial do Brasil 
e ficou insatisfeito com as 
atitudes e gestão do pre-
sidente. Explica que seus 
objetivos se conquistar 
a presidência da repúbli-
ca vão mudar o rumo do 
país, “Gestão pública é uma 
questão muito importante 

quando se trata de governar, 
é preciso saber dialogar e re-
solver as questões com res-
peito ao próximo”, diz ele.

O Brigadeiro ainda fri-
sa que tem grande atuação 
dentro do parlamento e de-
fende a Força Aérea Brasi-
leira nos interesses demo-
cráticos de seus integrantes. 
Ainda esclarece que Bolso-
naro não tem influência nas 
forças armadas e a institui-
ção obedece seu governo 
unicamente por ser a autori-
dade suprema do Brasil. 

Para assistir as entrevis-
tas completas acesse o Ga-
zetaPlay no Youtube.

Enio Medeiros

APARECIDA DE GOIÂNIA
Testagem em massa da população para 
identificar a Covid-19 continua

Os exames realizados 
são RT-PCR padrão Ouro 
para detecção da doença, 
considerado mundialmen-
te por especialistas como 
o melhor do mercado. Ao 
todo, o município tem dez 
postos de testagem insta-
lados em oito Unidades 
Básicas de Saúde (UBS’s), 
além do Centro de Espe-
cialidades e do drive do 
Hospital Garavelo.

E, nesta sexta-feira (14), 
das 8h às 17h, e sábado (15), 
das 8h às 12h, haverá pos-
tos de testagem e vacinação 
disponíveis na Escola Ari 
Caetano, no bairro Cidade 
Vera Cruz. É o mesmo local 
onde seriam realizados os 
atendimentos diretos da 26ª 
edição do mutirão Prefeitu-
ra em Ação, que foram sus-
pensos momentaneamente 
em função do avanço da 
Covid na cidade e no estado.

Até o momento, Apa-
recida já realizou 421 mil 
testes. As UBS’s que reali-
zam testagem são: Gara-
velo Park, Independência 
Mansões, Expansul, Jar-
dim Tiradentes, Buriti Se-
reno, Pontal Sul, Chácara 
São Pedro e Alto Paraíso. 
O teste é feito mediante 
agendamento prévio pelo 
aplicativo Saúde Apareci-
da ou encaminhamento 
médico. A testagem é feita 
de segunda a sexta-feira, 
das 8h às 16h. Nas UPA’s 
24h e hospitais da cidade, 
o teste é feito em pacien-
tes internados.

A superintendente de 
Vigilância em Saúde, Da-
niela Ribeiro, ressalta que 
a testagem em massa é 
importante para moni-
torar o avanço da doença 
na cidade e principal-
mente, isolar e tratar os 
pacientes contaminados.

“Aparecida iniciou essa 
ampla testagem em abril 
de 2020, seguindo diretri-
zes da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), para ob-
ter diagnósticos precoces, 
identificar infectados, evi-
tar agravamento de casos 
e conter a circulação viral. 
Estamos nos aproximando 
de 422 mil testes realiza-
dos numa cidade que tem 
601 mil habitantes [IBGE] 
e continuaremos testando, 
isolando, rastreando e mo-
nitorando as pessoas para 
proteger a população.”

ONDE E COMO FAZER O 
TESTE EM APARECIDA

Daniela Ribeiro alerta 
sobre a importância do exa-
me: “A pandemia está desa-
celerando, mas precisamos 
seguir em alerta, e, para 
isso, o teste é fundamental. 
Quem apresentar sintomas 
ou tiver tido contato com 
pessoas diagnosticadas com 
a Covid-19 pode solicitar o 
agendamento do teste pelo 
aplicativo Saúde Aparecida”.

O acesso à plataforma 

pode ser feito pelo site da 
Prefeitura de Aparecida 
(aparecida.go.gov.br). Além 
disso, o agendamento pode 
ser feito pelo telefone 0800-
646-1590. “Se você está há 
mais de 3 dias com sinto-
mas gripais que se parecem 
com os de Covid-19, procu-
re realizar a testagem, caso 
os sintomas forem leves. 
Já se estiver com sintomas 
mais graves, como febre alta 
e falta de ar, é importante 
procurar uma unidade de 
saúde”, pontua Daniela.

APLICATIVO 
SAÚDE APARECIDA

Para utilizar o serviço, 
disponível a celulares com 
sistema Android, basta aces-
sar a Play Store, pesquisar 
o nome “Saúde Aparecida”, 
baixar o aplicativo e fazer o 
cadastro com o número do 
CPF e Cartão SUS. Telefo-
nes com outras tecnologias 
e computadores também 
podem acessar o aplicativo 
pelo site da Prefeitura.

“Essa ferramenta for-
talece nossa estratégia de 
testagem com encami-
nhamentos mais ágeis e 
personalizados. Na página 
inicial, ao clicar a opção 
“Agendamento teste de Co-
vid-19”, o usuário preenche 
um pequeno questionário 
sobre os sintomas que tem 
apresentado e o sistema 
agenda para algum dos lo-
cais de testagem ou pode 
recomendar que a pessoa 
procure uma UBS ou UPA, 
conforme a situação clínica 
do paciente”, informa o su-
perintendente de Atenção 
à Saúde da SMS, Gustavo 
Assunção.

RESULTADOS 
EM 24 HORAS

O superintendente ex-
plica que os resultados fi-
cam prontos em até 24h, 
e as pessoas testadas re-
cebem um protocolo para 
verificar o laudo do exa-
me no site do laboratório. 
“Quem testa positivo para 
a Covid-19 é orientado e 
monitorado pela equipe 
da Telemedicina da SMS”, 
acrescenta Gustavo.

TESTAGEM 
FUNDAMENTAL

Reconhecida por es-
pecialistas da Organização 
Pan-Americana da Saúde 
(OPAS) em visita à cidade 

em outubro de 2020 como 
“ponto-chave da rede efi-
ciente de proteção, vigilân-
cia e tratamento contra a 
Covid-19 implantada no 
município”, a testagem 
soma-se a estratégias pla-
nejadas tais como o mo-
nitoramento dos casos 
confirmados, a realização 
de exames laboratoriais, o 
empréstimo de oxímetros, 
a criação de um aplicativo 
de agendamento e a ofer-
ta de novos leitos de UTI e 
de enfermaria específicos, 
dentre outras medidas de 
enfrentamento à pandemia.

“Temos de estar aler-
tas permanentemente. Os 
índices têm indicado nova 
aceleração, portanto, as 
pessoas precisam seguir 
vigilantes. Reforçamos a 
importância da vacina-
ção e das outras medidas 
de prevenção à doença, 
como o uso de máscaras e 
o distanciamento social”, 
frisa a superintendente de 
Vigilância em Saúde, Da-
niela Ribeiro.

Confira os endereços de 
todos os postos de testagem 
de Covid.

n Centro de Especialidades 
Municipal
Avenida Central, s/n, Jardim 
Boa Esperança
n Hospital Garavelo
Rua 8-E, 264, Setor Garavelo 
Residencial Park
n UBS Garavelo Park
Rua 36-E, Setor Garavelo
n UBS Independência 
Mansões
Rua 56, 352-488, Bairro 
Independência Mansões
n UBS Expansul
Avenida Coronel Augusto de 
Bastos, Setor Expansul
n UBS Tiradentes
Rua 10, 319-379, Jardim 
Tiradentes
n UBS Buriti Sereno
Rua Paulo Setúbal, 482, 
Jardim Buriti Sereno
n UBS Pontal Sul
Avenida Anchieta com Rua 
Hematita, Q. 6B, L-02, Pontal 
Sul
n UBS Chácara São Pedro
Condomínio São Pedro
n UBS Alto Paraíso
Rua São Félix, s/n, Quadra 46, 
Jardim Alto Paraíso

DANIELA RIBEIRO 
E POLLIANA MARTINS

Moradora é submetida ao exame no drive do Hospital Garavelo
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ECONOMIA

IMUNIZAÇÃO

Petrobras aumenta preço da gasolina 
e do diesel para as distribuidoras

Goiânia já tem calendário 
de vacinação contra 
Covid-19 para crianças

O preço médio de 
venda da gasolina 
da Petrobras para as 
distribuidoras passará 
de R$ 3,09 para 
R$ 3,24 por litro

DA REDAÇÃO - A partir de 
hoje (12), depois de 77 dias 
sem aumentos, a Petrobras 
fará ajustes nos seus pre-
ços de venda de gasolina e 
diesel para as distribuido-
ras. O anúncio foi feito on-
tem (11) pela companhia, 
em nota à imprensa.

Segundo a empresa, os 
últimos aumentos ocorre-
ram em 26 de outubro do 
ano passado. Desde então, 
o preço cobrado pela Petro-

bras para a gasolina chegou 
a ser reduzido em R$ 0,10 li-
tro, em 15 de dezembro. Já o 
preço do diesel ficou estável.

Com a decisão, o preço 
médio de venda da gasolina 

da Petrobras para as distri-
buidoras passará de R$ 3,09 
para R$ 3,24 por litro. “Con-
siderando a mistura obriga-
tória de 27% de etanol ani-
dro e 73% de gasolina A para 

a composição da gasolina 
comercializada nos postos, a 
parcela da Petrobras no pre-
ço ao consumidor passará 
de R$ 2,26, em média, para 
R$ 2,37 a cada litro vendido 

na bomba. Uma variação de 
R$ 0,11 por litro”, explicou a 
companhia, na nota.

Para o diesel, o preço 
médio de venda da Petro-
bras para as distribuidoras 
subirá de R$ 3,34 para R$ 
3,61 por litro. Levando em 
conta a mistura obrigatória 
de 10% de biodiesel e 90% 
de diesel A para a compo-
sição do diesel comerciali-
zado nos postos, a parcela 
da Petrobras no preço ao 
consumidor será elevada de 
R$ 3,01, em média, para R$ 
3,25 a cada litro vendido na 
bomba, mostrando variação 
de R$ 0,24 por litro.

ABASTECIMENTO
De acordo com a Petro-

bras, esses ajustes “são im-

portantes para garantir que 
o mercado siga sendo supri-
do em bases econômicas e 
sem riscos de desabasteci-
mento pelos diferentes ato-
res responsáveis pelo aten-
dimento às diversas regiões 
brasileiras: distribuidores, 
importadores e outros pro-
dutores, além da Petrobras”.

A companhia reiterou 
seu compromisso com a 
prática de preços competi-
tivos e em equilíbrio com o 
mercado, acompanhando 
as variações de alta e bai-
xa, “ao mesmo tempo em 
que evita o repasse imediato 
para os preços internos, das 
volatilidades externas e da 
taxa de câmbio, causadas 
por eventos conjunturais”.

COM ALANA GRANDA/ABR

TJ/GO autoriza 
teletrabalho para 
conter covid-19 
e H3N2

O presidente do TJ/
GO, desembargador Car-
los Alberto França, autori-
zou a redução do número 
de servidores, colabora-
dores e estagiários em tra-
balho presencial nos pré-
dios do Poder Judiciário 
do Estado de Goiás, de-
vido ao aumento dos ca-
sos de covid-19 e de gripe 
H3N2. A determinação 
consta no decreto judici-
ário 6/22.

Segundo o documen-
to, magistrados e diretores 
do foro podem autorizar 
o regime de teletrabalho 
aos servidores, estagiários 
e terceirizados, de modo 
que no regime presencial 
permaneçam apenas o 
mínimo necessário para o 
atendimento presencial, 
pelo prazo de 30 dias.

MIGALHAS

STF confirma validade de método 
para fins de registro de imóvel rural

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

R$ 2,37 a cada litro vendido 

A Confederação da Agricultura e Pecuária 
do Brasil buscou o Supremo para questionar 
a estrutura burocrática do instituto do 
georreferenciamento previsto na lei dos 
registros públicos

É constitucional a 
exigência de memorial 
descritivo com georre-
ferenciamento para fins 
de registro de imóvel 
rural, prevista na lei de 
registros públicos. Assim 
decidiu o STF, por unani-
midade, em julgamento 
no plenário virtual.

A ação foi proposta 
em 2012 pela CNA - Con-
federação da Agricultu-
ra e Pecuária do Brasil 
para questionou não só 
o georreferenciamen-
to para fins de registro 
de propriedades rurais, 
mas também outras pre-
visões que estão na lei 
6.015/73 (parágrafos 3º, 
4º e 5º do artigo 176).

CONFIRA O QUE 
A ENTIDADE 
QUESTIONOU:

§3º: determina que, 
“nos casos de desmem-
bramento, parcelamen-
to ou remembramen-
to de imóveis rurais, a 
identificação prevista na 
alínea a do item 3 do in-
ciso II do § 1º será obti-
da a partir de memorial 
descritivo, assinado por 
profissional habilitado e 
com a devida Anotação 
de Responsabilidade 
Técnica - ART, conten-
do as coordenadas dos 
vértices definidores dos 
limites dos imóveis ru-

rais, georreferenciadas 
ao Sistema Geodésico 
Brasileiro e com preci-
são posicional a ser fixa-
da pelo Incra, garantida 
a isenção de custos fi-
nanceiros aos proprie-
tários de imóveis rurais 
cuja somatória da área 
não exceda a quatro 
módulos ficais”.

§4º: determina que 
“a identificação de que 
trata o § 3º torna-se-á 
obrigatória para efetiva-
ção de registro, em qual-
quer situação de trans-
ferência de imóvel rural, 
nos prazos fixados por 
ato do Poder Executivo”.

§5º: estabelece a 
competência do Incra 
para certificar as pro-
priedades rurais que 
passarem pelas modifi-
cações citadas nos pa-
rágrafos 3º e 4º. 

A Confederação 
questiona a estrutura 
burocrática do insti-
tuto e afirma que os 
dispositivos ferem o 
direito à propriedade 
garantido pela Consti-
tuição Federal.

O relator do caso é o 
ministro Gilmar Men-
des, para quem a ação 
deve ser julgada impro-
cedente e os dispositi-
vos devem ser conside-
rados constitucionais.

MIGALHAS

&&

Marcello Casal jr/Agência Brasil

Com a inclusão de 
crianças entre 5 a 11 anos 
de idade no Plano Nacional 
de Operacionalização da Va-
cinação contra a Covid-19 
(PNO), Goiânia iniciará a 
aplicação dos imunizan-
tes para este público ainda 
este mês, a partir do envio 
de vacinas pelo Ministério 
da Saúde que está previsto 
para chegar à capital até o 
dia 17 de janeiro. Conforme 
levantamento da Superin-
tendência de Vigilância em 
Saúde da Secretaria Munici-
pal de Saúde (SMS), a capital 
goiana conta com 120 mil 
crianças aptas para receber 
a primeira dose pediátrica 
do imunizante.

Em relação à vacinação 
infantil, a recomendação é 
para que todas as crianças 
sejam imunizadas. “Para 
a vacinação das crianças 
de 5 a 11 anos, a Prefeitura 
de Goiânia já está prepa-
rada e recomenda a ação. 
A vacina tem cumprido o 
seu papel. Para isso, va-
mos disponibilizar, assim 
que as doses chegarem, 
15 pontos para aplicação 
do imunizante”, explica o 
titular da SMS, Durval Pe-
droso, acrescentado que o 
calendário da SMS é de 17 
de janeiro a 12 de fevereiro. 
“Buscamos nesse período 
vacinar o maior número 
de crianças possível”, disse.

O secretário Durval Pe-
droso ressalta ainda que a 
vacinação será realizada 
com a vacina da Pfizer, au-

torizada para aplicação no 
público infantil pela Agên-
cia Nacional Vigilância 
Sanitária (Anvisa), com o 
intervalo de oito semanas 
entre a primeira e a segun-
da dose, levando em con-
sideração que dosagem 
das crianças é menor que 
a dos adultos, mas tem a 
mesma eficácia, conforme 
demonstrado por estudos 
já publicados.

Para o superintenden-
te de Vigilância em Saúde 
da SMS, Yves Mauro Ter-
nes, a vacina possui com-
posição específica para a 
faixa etária de 5 a 11 anos. 
“Conforme preconizado 
em Nota Técnica, as doses 
não serão administradas 
junto com outras vacinas 
do calendário infantil, sen-
do recomendado, por pre-
caução, um intervalo de 
15 dias”, explica o superin-
tendente, salientando que 
os 15 postos de vacinação 
vão funcionar de segun-
da a sexta-feira, das 8h às 
17h, e aos sábados das 8h 
às 16h, sem agendamento.

Divulgação

Confira o calendário de 
vacinação das crianças:
n De 17 a 19 de janeiro: 
crianças de 11 anos
n De 20 a 22 de janeiro: 
crianças de 10 anos
n De 24 a 26 de janeiro: 
crianças de 9 anos
n De 27 a 29 de janeiro: 
crianças de 8 anos
n De 31 de janeiro a 2 de 
fevereiro: crianças de 7 anos
n De 3 a 5 de fevereiro: 
crianças de 6 anos  
n De 7 a 9 de fevereiro: 
crianças de 5 anos
n De 10 a 12 
de fevereiro: repescagem
Locais de vacinação das 
crianças:
n Centro Municipal de 
Vacinação (CMV)
n CS Cidade Jardim
n Ciams Novo Horizonte
n -UPA Novo Mundo
n USF Goiânia Viva
n USF São Francisco
n USF Jardins do Cerrado IV
n USF Leste Universitário
n USF Parque Santa Rita
n USF Jardim Guanabara I
n USF São Judas Tadeu
n USF Alto do Vale
n USF Vila Mutirão
n USF Boa Vista
n USF Recanto 
das Minas Gerais

MAURO JUNIO
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Dois tempos
1. Valorizando uma paixão nacional - o futebol, prin-

cipalmente em Goiás que é sua terra natal, a WAM Group 
acaba de anunciar a renovação do contrato de patrocínio 
com o Atlético Clube Goianiense. Esse é o terceiro ano 
consecutivo da parceria que tem gerado bons frutos de 
forma mútua. A marca estará presente na omoplata da 
camisa rubro-negra, além de uniformes de treino, placas 
de campo, backdrops e ações comerciais.

2. Assim como a WAM, que atua no ramo hoteleiro 
em todas as regiões do Brasil, o time também vem co-
lhendo os resultados de uma trajetória em ascensão. 
Desde o seu acesso à Série A em 2019, o Atlético conquis-
tou também o título estadual de 2020 e viveu nos últimos 
anos suas melhores campanhas na história do Brasi-
leirão. O clube também conquistou uma vaga na Copa 
Sul-Americana, sua primeira competição internacional.

Modalidades esportivas no SESC
A partir de 2022 as modalidades esportivas e de de-

senvolvimento físico do Sesc Goiás voltam a acontecer 
de forma presencial nas unidades de Anápolis, Campi-
nas (Goiânia), Centro (Goiânia), Itumbiara, Jataí e Uni-
versitário (Goiânia).  O Sesc oferece ainda avaliação física 
e consulta nutricional. As matrículas já estão abertas e 
as vagas são destinadas aos trabalhadores do comércio 
e seus dependentes, conveniados e público em geral. 
Valores, modalidades e horários disponíveis em cada 
unidade, conferir no site www.sescgo.com.br

Vitrine

Fernanda Capellesso

n MULTI ATIVIDADES 
- O professor de Kung 
Fu Louva Deus, Hygor 
Johnson é o pai de uma 
metodologia de treino, 
que une técnicas de 
artes marciais como 
Kung Fu, Boxe e Muay 
Thai, musculação e 
exercícios aeróbicos, 
chamado por ele de HJ 
Performance Results, 
o método tem como 
objetivo melhorar o 
condicionamento físico 
de alunos de todas as 
faixas etárias, focado na 
necessidade individual 
de cada aluno

QUATRO ANOS DO MADALENA GASTROBAR 
No registro, os empresários  Fabiano Vaz, Nayana 
Meireles e Anderson Barbosa  felizes com o sucesso 
dos cincos dias de festa, em comemoração ao 
aniversário de 4 anos do Madalena Gastrobar, festa que 
foi inspirada nos grandes festivais de música ao redor 
do mundo, o ‘Vibe Certa’, que aconteceu de 15 a 19 
de dezembro, recheada de muito house, Rock, MPB, 
Sertanejo, POP  e Pagode, além da gastronomia e 
drinks incríveis que o Madalena sempre oferece

Divulgação

n VOCÊ SABIA? 
O brócolis tem ação 
diurética e laxante.
n SALDÃO DO MEGA 
- O Grupo Mega 
Moda, composto pelos 
shoppings Mega Moda 
Shopping, Mega Moda 
Park e Mini Moda, 
realiza até 15 de janeiro 
o Saldão do Mega. 
Vários produtos estarão 
com descontos de 
até 50% em todos os 
segmentos.  
n É HOJE - Promovida 
pela Arpen Goiás, 
o desembargador 
Ricardo Dip ministra 
uma aula online hoje, às 
18h30, sobre o artigo 
47°, dando sequência 
no destrinchamento da 
Lei 6.015, esta que rege 
todas as atividades dos 
Cartórios de Registro 
Civil, O evento foi 
iniciado em julho de 
2020, e a aula será no 
perfil oficial da Arpen 
Goiás, no Instagram: 
@arpengoias onde 
é possível também 
encontrar as 
aulas anteriores.

FÉRIAS 
ROMÂNTICAS 
Igor Bezerra e 
Oslane Macedo 
passaram a 
virada do ano 
em Balneário 
Camboriu, de 
lá seguiram 
para o Norte de 
Florianópolis 
para curtir 
as praias 
maravilhosas 
e as belas 
paisagens de 
Bombinhas 
e Jurerê 
Internacional

Divulgação

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3009/2022 - 1° Leilão e nº 3010/2022 - 2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos interessados que venderá, 
pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em 
que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da 
CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição 
dos interessados de 21/01/2022 até 30/01/2022, no primeiro leilão, e de 04/02/2022 até 14/02/2022, no segundo leilão, em horário 
bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, AM, AP, BA, CE, DF, GO, MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, E TO e 
no escritório da leiloeira, Sra. FABIANA ROSA DE JESUS, no endereço abaixo: Rua Arquiteto Heitor de Melo, 91, Vila Euthalia, São 
Paulo/SP, CEP 03.519-000, (17) 3033-4424, (11) 2653-8583, (17) 3215-3250. Atendimento no horário de segunda a sexta-feira de 
9h às 12h e das 13h às 17h (Site: .fidal oleiloes.com.br) (O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/ximoveis) 
O 1° Leilão realizar-se-á no dia 31/01/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão 
no dia 15/02/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos exclusivamente no site da leiloeira, no endereço .fidal oleiloes.com.br

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3011/2022 - 1° Leilão 

e nº 3012/2022 - 2° Leilão
A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos interessados que venderá, 
pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em 
que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade 
da CAIXA. O Edital de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à 
disposição dos interessados de 28/01/2022 até 06/02/2022, no primeiro leilão, e de 11/02/2022 até 21/02/2022, no segundo 
leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados de AL, AM, AP, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, 
PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SE, SC e TO e no escritório da leiloeira, Sra. Angélica Mieko Inoque Dantas, no endereço abaixo: 
Rua Paulo Franco, nº 85 - CJ 194 - Vila Hamburguesa - São Paulo/SP - CEP: 05305-030, telefone (11) 3868-2910. Atendimento 
no horário de segunda a sexta-feira de 09:00 às 17:00hs (Site: www.lancetotal.com.br). (O Edital estará disponível também no 
site: www.caixa.gov.br/ximoveis). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 07/02/2022, às 13:00 horas (horário de Brasília), e os lotes 
remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 22/02/2022, às 13:00 horas (horário de Brasília), ambos exclusivamente no 
site da leiloeira, no endereço www.lancetotal.com.br.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE AGÊNCIA DA CAIXA EM GOIATUBA-GO

A Caixa Econômica Federal torna pública sua pesquisa de mercado para compor estudos quanto à viabilidade na locação 
de imóvel pronto, em obra ou a construir localizado no perímetro compreendido entre as ruas Piauí até Rua Paraná OU Rua 
Amazonas até rua Afonso Pena, inclusive estas, bairro centro, município Goiatuba-GO. O imóvel deverá possuir documentação 
regularizada junto aos Órgãos públicos, ter idade aparente de até 10 (dez) anos, possuir área de aproximadamente 690m², 
preferencialmente em um único pavimento, com pé direito mínimo de 3,5m, com vão interno livre de colunas. Deverá possuir 
sanitários e área de estacionamento conforme exigências da Prefeitura local. No caso de imóvel a construir, a construção 
deverá obedecer a todas as normas e legislações aplicáveis.  Os interessados deverão encaminhar carta de manifestação 
de interesse na possível locação e indicação do imóvel, contendo:  1) Endereço completo do imóvel, área construída em m² 
e dados para contato da oferta do imóvel; 2) Registro Geral de Imóveis (RGI) em nome do proponente; 3) Fotos do imóvel; 
4) Planta baixa com área (se houver). Os documentos devem ser enviados através do e-mail ceogi04@caixa.gov.br e os 
documentos originais enviados via Sedex ou entregues no seguinte endereço: Rua das Marrecas, nº 20, 12º andar, Torre 
3 Centro Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.031-120. Esclarecemos que a pesquisa de mercado ficará aberta ao recebimento de 
ofertas de imóveis até que se torne público o seu encerramento.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

QUALIFICAÇÃO

Projeto Mulheres Criativas 
cria 1.000 vagas em cursos
Inscrições podem ser feitas até a próxima segunda-feira (17) 
e são exclusivas para moradoras do DF

AGÊNCIA BRASÍLIA - Com 
termo de fomento de R$ 
830 mil gestado na Secre-
taria de Cultura e Econo-
mia Criativa (Secec) em 
parceria com a instituição 
Cresce DF, Mulheres Cria-
tivas aposta no empreen-
dedorismo feminino para 
capacitar, ao menos, 1.000 
mulheres residentes do 
Distrito Federal. São dez 
cursos gratuitos com 40 
horas formativas. O proje-

to gera 50 empregos dire-
tos e 100 indiretos. 

Com transmissão ao 
vivo pelo YouTube do pro-
jeto, os cursos oferecidos 
são para formação de in-
fluencer, confeitaria artís-
tica, designer de sobran-
celhas, estética, design de 
moda, penteados artísti-
cos, maquiagem, decora-
ção, fotografia e criação de 
lojas virtuais.

A iniciativa nasceu da 

observação e pesquisa da 
Associação Cresce-DF ao 
perceber a defasagem for-
mativa de mulheres, em 
comunidades vulneráveis, 
no mercado da economia 
criativa, em setores como 
moda e comunicação.

Os cursos começam dia 
17 de janeiro e seguem até 
30 de abril. As inscrições po-
dem ser feitas até a próxima 
segunda (17) e são exclusi-
vas para moradoras do DF.
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Além de promover o social com a operação de pelo menos cinco cartões, 
instituição comemorou lucro histórico no valor de R$ 433 milhões

AÇÕES GDF 2021 

DA REDAÇÃO - Em 2021, o 
Banco de Brasília (BRB) deu 
continuidade à meta de 
crescimento e consolidou-
-se como o maior parcei-
ro social da população do 
DF. A instituição financeira 
chegou ao fim de 2021 com 
3 milhões de clientes e pre-
sença física em cinco mil 
municípios brasileiros.

O presidente do banco, 
Paulo Henrique Costa, clas-
sifica 2021 como ano de con-
tinuidade no enfrentamento 
da pandemia, retomada da 
esperança com a chegada da 
vacina contra a covid-19 e o 
gradativo relaxamento das 
medidas de distanciamento 
social. Para o gestor, “2019, 
2020 e 2021 são três tempos 
diferentes, dos quais o BRB 
saiu muito mais forte, tan-
to com relação a resultados, 
quanto ao social”.

Nesse contexto de cui-
dado e retomada, o BRB 
teve papel decisivo, partici-
pando ativamente da rede 
de proteção social de 376 
mil pessoas em situação 
de vulnerabilidade “A pan-
demia acabou sendo um 
grande desafio sobre várias 
vertentes”, avalia Costa. “A 
primeira delas é que a gente, 
como qualquer outra em-
presa, precisava cuidar de 
sobreviver. O nosso papel 
era cuidar do banco, ter li-
quidez, apresentar resulta-
do, estrutura de capital for-
te, conter a inadimplência e 
se preparar para um cenário 
que a gente não sabia quan-
to tempo ia durar”.

Alguns fatores contribu-
íram para que não só a so-
brevivência fosse possível, 
mas também o crescimento 
e atenção aos clientes. Dois 
programas foram fundamen-

tais: o Supera-DF (cuidados 
com a saúde, proteção social 
e apoio econômico) e o Acre-
dita-DF. Até o momento, o 
Supera-DF já movimentou 
R$ 8,2 bilhões, com mais de 
155 mil clientes beneficiados 
por meio de ações econô-
micas. O Acredita-DF, nome 
que evoca o resgate da espe-
rança do brasiliense após a 
chegada da segunda onda de 
covid-19, foi um projeto de 
marcou o trabalho social do 
BRB em 2021. “O Acredita 
era acreditar que a gente vai 
superar”, resume o presi-
dente do BRB. “Superamos 
a primeira [onda], acredi-
tamos que vamos vencer, 
acreditamos que está perto, 
acreditamos que a gente vai 
seguir adiante”.

RESULTADOS 
POSITIVOS

Além de ter se tornado 
um parceiro das pessoas físi-
cas e jurídicas durante toda a 
pandemia, o BRB tem apre-
sentado bons resultados des-
de 2019. No último balanço 
do ano, o banco teve um lu-

cro líquido de R$ 433 milhões 
nos últimos nove meses, 
38,1% de crescimento em re-
lação ao mesmo período de 
2020, e R$ 192 milhões de re-
sultado no terceiro trimestre, 
o que representa 68,3% no 
comparativo com 2020.

Outro item que apresen-
tou resultado positivo foi a 
carteira de crédito do ban-
co, que também continua 
crescendo. No resultado do 
último trimestre, o cresci-
mento do produto foi de 
42,1%, o que corresponde a 
R$ 20,7 bilhões.

Segundo o executivo, 
75% das operações de cré-
dito solicitadas foram apro-
vadas. Ele destaca que a 
gratidão demonstrada pelos 
beneficiados dos programas 
sociais é compartilhada com 
servidores que agradecem 
por ações como a prorro-
gação de prazos para paga-
mento de empréstimos e 
diminuição do comprome-
timento da renda.

COM INFORMAÇÕES DE 
CATARINA LIMA, 

DA AGÊNCIA BRASÍLIA

Ator e humorista Batoré 
de 61 anos enfrentava um câncer

O ator e humorista Iva-
nildo Gomes Nogueira, 61 
anos, mais conhecido como 
Batoré, morreu nesta se-
gunda-feira (10) na capital 
paulista. Ele estava sendo 
atendido na Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
de Pirituba, zona norte de 
São Paulo. 

A Secretaria Munici-
pal de Saúde confirmou a 
morte, mas não a causa do 
falecimento. “Os devidos 
esclarecimentos médicos 
foram repassados à famí-
lia”, disse o órgão em nota. 
Diversos veículos de im-
prensa informam que ele 
enfrentava um câncer. 

A assessoria do ator, no 
entanto, não confirma a 

doença. A equipe do hu-
morista informou que Ba-
toré esteve com a família 
por volta das 12h e que, no 
início da tarde, teve uma 

parada cardíaca. Ainda 
segundo a assessoria, ele 
procurou a UPA no dia (9) 
à noite porque estava com 
as pernas inchadas. 

Batoré era natural de 
Serra Talhada, no interior 
pernambucano. Ele nasceu 
em 17 de abril de 1960. O 
apelido se refere ao perso-
nagem que interpretou no 
programa humorístico A 
Praça é Nossa, do SBT, na 
década de 1990. Em 2016, 
ele atuou na novela Velho 
Chico, da TV Globo.

Pelo Instagram do ator, 
foi informado que o sepul-
tamento será na cidade de 
Cabreúva, em São Paulo, 
mas não há detalhes sobre 
o horário.

BRB movimentou mais de R$ 270 
milhões em programas sociais 

 Renato Araújo/Agência Brasília

O programa Renova-DF, de qualificação profissional e 
social, teve mais de 5,6 mil pessoas atendidas

TOCANTINS
Servidores destacam 
valorização e reconhecimento

Após anos sem reajustes 
da data base e de progres-
sões atrasadas, o governador 
em exercício do Estado do 
Tocantins, Wanderlei Barbo-
sa, assumiu o compromisso 
com os servidores públicos 
estaduais e executou, na 
folha de pagamento de de-
zembro de 2021, a imple-
mentação das progressões 
concedidas de 2008 a 2016 
e pagamento do retroativo 
da data base de 2015 (junho, 
julho, agosto e setembro).

No caso dos servidores 
da educação, foram pagos 
ainda o retroativo das pro-
gressões de 2014 a 2016 e da 
data-base de 2016 a 2018, 
graças a disponibilidade 
de recursos do Fundo de 
Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Bá-
sica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação 
(Fundeb) e que só foi possí-
vel após o aval do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE). 
Com o direito adquirido, 
servidores da educação vis-
lumbram uma nova era na 
gestão pública do Tocan-
tins. É o que a pedagoga 
Maria das Mercez Sousa 
Ribeiro deseja. Ela foi uma 
das servidoras contempla-
das no mês de dezembro.

Maria  das Mercez é pro-
fessora há 25 anos, e atua no 
Estado desde 2011, no Co-
légio Estadual São José, na 
Capital. Ela relata que não 
ter os seus direitos adquiri-
dos no tempo certo causou 
muita angústia, ansiedade 
e frustrações de sonhos, 
como o da casa própria. “Eu 

senti muita ansiedade nes-
te período, porque a gente 
trabalha e espera receber os 
seus direitos de forma inte-
gral e tudo o que a gente faz 
é baseado no que a gente 
ganha e isso dificultou mui-
to o sonho de ter a casa pró-
pria. Porque além do em-
préstimo imobiliário e por 
falta das progressões, tive 
que fazer um novo emprés-
timo em folha e fiquei com o 
meu pagamento todo com-
prometido. Mas hoje, me 
sinto liberta com os meus 
direitos pagos”, ressalta.

A professora fala sobre 
a sensação que teve ao sa-
ber que seus direitos seriam 
pagos. “Eu me senti mui-
to feliz, um sentimento de 
gratidão, embora seja um 
direito da gente adquirido, 
antes a gente não estava 
sendo reconhecido. Então 
no dia que eu vi o primeiro 
anúncio de que iria pagar 
eu fiquei emocionada. Aí 
eu disse: será que agora esse 

governador vai cumprir, vai 
trazer os nossos direitos? 
Mas quando eu vi o dinhei-
ro na minha conta, eu saltei 
de alegria, eu nem acreditei 
que tinha aquele quantitati-
vo na minha conta, foi mui-
to emocionante!”, relata. 

VALORIZAÇÃO
A diretora do Centro de 

Ensino Médio Girassol de 
Tempo Integral Darcy Ma-
rinho, em Tocantinópolis, 
Suelene Gomes Silva, enfati-
za o impacto financeiro que 
sofreu ao longo dos anos 
sem os reajustes. “O impac-
to financeiro é muito gran-
de, pois o nosso salário ficou 
defasado. Quando entrei no 
Estado em 2003, o professor 
recebia o equivalente a dez 
salários mínimos e com a 
falta de reajustes, hoje rece-
bemos o equivalente a cinco 
salários mínimos”, comenta.

COM INFORMAÇÕES DE 
THUANNY VIEIRA/

GOVERNO DO TOCANTINS

APARECIDA DE GOIÂNIA
Educação faz segundo chamamento 
do Processo Seletivo Simplificado 
JULIANA FULQUIM   - A secreta-
ria de Educação de Apare-
cida convoca os aprovados 
de segunda chamada do 
último Processo Seletivo 
Simplificado realizado pela 
pasta em 2021. A convoca-
ção foi publicada na última 
sexta-feira, 07, no Diário 
Oficial Eletrônico do Mu-
nicípio (DOE). Estão sendo 
convocados professores 
das áreas de Pedagogia, 
Língua Portuguesa, Mate-
mática, Ciências e História.

No total serão 99 profis-
sionais contratados. O prazo 
para apresentação da docu-
mentação é de até 30 dias, 
contados a partir da data de 
publicação no DOE. Os con-
vocados devem comparecer 
à Diretoria de Recursos Hu-
manos da Prefeitura para 
apresentação da documen-
tação e exames exigidos 
pelo certame. O RH da Pre-
feitura está situado na Rua 
Gervásio Pinheiro, APM, Se-
tor Solar Central Park.

O Processo Seletivo 
Simplificado foi realiza-
do no ano passado entre 
os meses de julho a agosto 
com previsão de contratar 
197 profissionais e tam-
bém formar um cadastro 
de reserva. Este segundo 
chamamento leva em con-
sideração a posição dos 
candidatos na lista de apro-
vados homologada em 17 
de setembro de 2021 e pu-
blicada na página do DOE, 
que pode ser encontrada 

no endereço eletrônico ht-
tps://webio.aparecida.go.
gov.br/diariooficial/down-
load/1729.

Estão sendo convoca-
dos 89 pedagogos, classifi-
cados de 182 a 271. Em Lín-
gua Portuguesa estão sendo 
chamados os classificados 
de 8 a 12. Da área de Mate-
mática, os classificados de 4 
a 6. E, para as áreas de Ciên-
cias e História, está sendo 
convocado o candidato que 
figura na posição 2.

Arquivo Secom

Antonio Gonçalves/Governo do Tocantins

Com o direito adquirido, a pedagoga Maria das Mercez 
se sente segura e valorizada
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Classificados

Classificados&Editais (62) 3249-8883
editais@gazetadoestado.com.br

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-

PNEUS OESTE EIRELI, CNPJ/CPF n° 28.220.053/0001 - 37, 
torna público que requereu da Agência Municipal do Meio 
Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença Ambiental de Instala-
ção para as seguintes atividades: serviços de borracharia de 
veiculos automotores, comércio a varejo de pneumáticos e câ-
maras-de-ar e reforma de pneumáticos usados. Empresa lo-
calizada na Rua das Angelicas , Número 97, Quadra  10 , Lote 
10, Parque Oeste Industrial, Goiânia – GO, CEP: 74.375-440.

PNEUS OESTE EIRELI, CNPJ/CPF n° 28.220.053/0001 - 37, 
torna público que requereu da Agência Municipal do Meio Am-
biente - AMMA de Goiânia a Licença Ambiental de Operação 
para as seguintes atividades: serviços de borracharia de veiculos 
automotores, comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-
-ar e reforma de pneumáticos usados. Empresa localizada na 
Rua das Angelicas , Número 97, Quadra  10 , Lote 10, Parque 
Oeste Industrial, Goiânia – GO, CEP: 74.375-440.

Auto  Pneus  Ltda-ME, com CNPJ 33.385.395/0001-00, torna publico
que requereu  a  Agencia  Municipal do  Meio Ambiente (AMMA) ,
processo Nº 47739843 a Renovação da a  Licença  Ambiental,
para  as seguintes atividades  no local: CNAE 453070500 – Comercio
a varejo de pneumáticos  e   câmara-de-ar;   CNAE  453070300 –
Comercio  e  varejo  de  peças   acessórios   novos   para  veículos
automotores;CNAE  473260000 – Comercio varejista  de lubrificantes;
CNAE  4520004400 – Serviços  de Alinhamento e balanceamento de 
veículos  automotores;  CNAE 253900100 –  Serviços de usinagem ,
tornearia  e  solda;  CNAE  253900100  –Serviços  de  manutenção  e
reparação mecânica de veículos automotores;  CNAE  452000502 –
Lubrificação de veículos  –  estimado ato  3,  na  seguinte  localidade
estabelecida na  Avenida  Castelo Branco, N 1.391, Setor Coimbra,
CEP 74.530-010, Município de Goiânia, estado de Goiás.

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CALDAZINHA

  PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2022
 

O MUNICÍPIO DE CALDAZINHA, Estado de Goiás, faz saber aos
interessados  que  O  PREGAO  PRESENCIAL  n°  01/2022  fica
Remarcado a sessão de licitação para recebimento de envelopes de
proposta e habilitação para o dia 21 de janeiro de 2022, tendo em
vista as medidas de enfrentamento de covid-19 no município, em sua
sede na Avenida Bernardo Sayão, nº 476, Centro, Caldazinha, Goiás,
licitação,  modalidade  Pregão  Presencial,  objetivando  a  aquisição
eventual e sob demanda de pneus novos para os ônibus do transporte
escolar,  para  atender  o  Município  de  Caldazinha/GO.  Maiores
informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal, no endereço
acima  citado.  Cópia  do  Edital  poderá  ser  obtida  no  sítio
www.caldazinha.go.gov.br. Caldazinha, 11 de janeiro de 2022.

 
Evani Esteves Borges

 Pregoeira
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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 AERO-
PORTO 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 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-GO), credor(a) fiduciário(a) do 
contrato imobiliário garantido por alienação 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 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 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, APARTAMENTO 203, 1° PAVIMENTO, RESIDENCIAL 
IMPERIUM, LOTE 17 DA QUADRA 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 IMPERIUM, 
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 - (GIGA-
D-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 imputá-
veis 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 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 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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HORÓSCOPO

Hoje o planeta 
do amor e dos 
relacionamentos 
Vênus passa a 

atuar no signo anterior ao seu, 
ariano. Este é um excelente 
momento para você perceber 
o resultado de suas atitudes 
emocionais e das questões 
presentes nas relações. 

Hoje o seu planeta 
regente, Vênus, pas-
sa a atuar no setor 
de amizades e de 

grupos, taurino. Momento muito 
favorável para questões artísticas, 
criativas e para obter resultados 
positivos relacionados ao trabalho. 
É uma fase em que você precisa 
perceber um propósito.

O planeta Vênus 
passa a atuar hoje 
no setor de car-

reira dos geminianos. É uma 
fase que pode trazer bênçãos 
e oportunidades no trabalho 
associadas a relacionamen-
tos. Há um desejo de expressar 
mais ativamente a criatividade, 
a imaginação e a inspiração.

A nova posição 
astrológica do 
planeta Vênus fa-

vorece viagens e contato com 
pessoas distantes. Há agora 
uma maior possibilidade de 
disseminar suas ideias e seus 
talentos criativos. Percepção 
das implicações espirituais pre-
sentes no amor e nas relações.

O novo movimento 
do planeta Vênus 
pode trazer benefí-

cios emocionais e materiais aos 
leoninos. O favorecimento pode 
ocorrer por meio de apoio emo-
cional, espiritual ou material 
de outras pessoas. Cuidado 
com a tendência a ilusões e 
confusões emocionais.

É no signo oposto 
ao seu que passa 
a se movimentar 

o planeta Vênus, enfatizando 
as relações. É um momento fa-
vorável para o entendimento e 
um clima amistoso nos relacio-
namentos. Há uma tendência 
à idealização de casamento, 
parcerias e relações.

O seu regente as-
trológico, Vênus, 
passa a atuar no 

setor de trabalho e saúde, libria-
no. Cuidado com a tendência 
a se enganar sobre questões 
emocionais e profissionais. É 
preciso que você se conheça 
mais a fundo e pare de projetar 
expectativas irreais.

O planeta Vênus 
passa a atuar no 
setor amoroso e 

criativo dos escorpianos. É 
um momento em que você 
tende a se sentir mais emotivo 
e abençoado emocionalmen-
te. Cuidado com a tendência 
a fantasiar em demasia em 
relação ao amor.

O planeta Vênus 
passa a atuar no 
setor doméstico e 

familiar dos sagitarianos. É um 
momento interessante para um 
maior autoconhecimento sobre 
o que você busca emocional-
mente e nas relações. Benefí-
cios podem ocorrer em relação à 
casa, família e privacidade.

O planeta Vênus 
passa a atuar no 
signo de Peixes, 

tornando mais empáticos os 
relacionamentos capricor-
nianos. É um momento em 
que você tende a estar mais 
receptivo às pessoas e os 
contatos tendem a ser mais 
sensíveis.

Benefícios finan-
ceiros podem 
ocorrer a partir do 
novo movimento 

do planeta Vênus. Oportuni-
dade de explorar suas habili-
dades criativas e de valorizar 
o essencial. Cuidado com 
falsas promessas no setor 
emocional ou financeiro.

Uma boa nova aos 
piscianos é o in-
gresso do planeta 

Vênus em seu signo. Amor, 
relacionamento e valores pes-
soais passam por um novo 
ciclo a partir de hoje. Você 
tende a estar mais charmoso, 
carismático e atraindo a aten-
ção das pessoas.

vorece viagens e contato com cios emocionais e materiais aos 

setor de trabalho e saúde, libria criativo dos escorpianos. É familiar dos sagitarianos. É um 

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

Se organizar direitinho, 
todo mundo continua 

brigando por política até 
o Natal. Aí a gente se livra 
de fazer amigo secreto.

PASSATEMPO
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VE
SILENCIAR

DESORDEM
LAVADEIRA

IEOLOS
NASSIM
TELOCOP

BEGECOÇAR

LASAAQ
SISTEMAU
AGIOPELE

ERADI
NARIZOPA

RETROVISOR

Emudecer;
calar-se a
respeito

de

Relativo
ao amor
puro e
suave

Caracteri-
za o caos

Inseto
também
chamado
"libélula"

(?)
Angeles,
cidade de
Hollywood

(?) seja:
amém

Área ar-
borizada 

nas
cidades

Esfregar a
pele com
as unhas

(?) braille,
método de

escrita 
para cegos

(?)-delta:
permite o
voo livre

Cirurgia
estética
típica de
modelos

Extensão
de arqui-
vos com-
pactados

Aparência
(fig.)

Interjei-
ção que
exprime
alegria

Cheio de
nós Acredita 

Desertas
Comissária
de bordo
(bras.)

Policial,
em inglês
Pedra de 

sepulturas

Sufixo de
"lipase"
Casual;
fortuito

O Atleta do
Século
(fut.)

Adicionei
Zelito
Viana,

cineasta 

Hiato de
"piegas"

A cor da
lã natural

Michel (?),
cantor de
"Ai, Se Eu
Te Pego"

Antero de
Quental, 
escritor
Poetas

Espelho
do veículo 
que ajuda

o motorista

Juro exor-
bitante

Órgão do
olfato

De peso ínfimo

Particularidade da Terra, que alguns
astrônomos buscam encontrar em

outros planetas

3/cop — los — rar. 7/idílico. 9/aleatório. 15/vida inteligente.
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