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COLINAS DO TOCANTINS 
Eventos esportivos 
comemoram seus 62 anos
Jogo beneficente e torneio de artes 
marciais marcaram as comemorações 
do aniversário da cidade 

Antonio Gonçalves/Governo do Tocantins

APARECIDA DE GOIÂNIA
Hospital Maternidade 
Garavelo tem atendimento 
24h para gestantes
Enio Medeiros

Gestantes da cidade já podem procurar diretamente o Hospital, 
que foi contratado pela Secretaria de Saúde para realizar partos 
e atendimentos de emergências ginecológicas e obstétricas

Hegon Correa e Júnior Guimarães

AGRONEGÓCIO

Lançado Passaporte Equestre 
durante 14º Encontro de Muladeiros 
Durante evento, Governo de Goiás 
lançou Passaporte Equestre, iniciativa 
que garante agilidade, menos 
burocracia e maior economia para 
transporte de equinos. Programação 
do Encontro de Muladeiros conta 
com atrações culturais, artísticas 
e exposição de muares

do Estado

Aparência de Aécio Neves em foto com 
políticos rende comparação com Pinguimpolíticos rende comparação com Pinguim

PÁGINA 05

Segunda-feira 
  Goiânia, 25 de abril de 2022
Ano 17 - Edição 4962                     

Região dos motéis, em 
Aparecida de Goiânia 
é um dos pontos mais 
críticos de exploração de 
crianças e adolescentes 

Economista 
fala sobre o  

novo salário 
mínimo de R$ 
1.294 previsto 

para 2023

Problemática da geração atual: Fones de 
ouvido, telas de celular, as pessoas não 
sabem o limite e estão adoecendo. Com 
a pandemia os casos aumentaram!
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Economista fala sobre o  novo 
salário mínimo de R$ 1.294 
previsto para 2023

No jornal da gazeta edi-
ção do almoço desta sex-
ta-feira, 22, o apresentador 
Renato Sobrinho conversou  
com o economista Danilo 
Orsida. Na ocasião, Danilo 
que é  Advogado falou so-
bre o novo salário mínimo. 
Para o ano que vem o go-
verno prevê o novo salário-
-mínimo em R$ 1.294, um 
aumento de R$ 82 frente 
ao atual salário-mínimo de 
2022 que está em R$ 1.212.

O valor está previsto no 
projeto da Lei de Diretri-
zes Orçamentárias (PLDO) 
de 2023, enviado na últi-
ma quinta-feira,14, ao 
Congresso Nacional pelo 
Ministério da Economia. O 
reajuste segue a projeção de 
6,7% para o Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor 
(INPC) para este ano. O pro-
jeto também apresentou 
previsões de R$ 1.337 para 
o salário mínimo em 2024 
e de R$ 1.378 para 2025. As 

projeções são apenas uma 
prévia e serão revistas no 
PLDO dos próximos anos. 

Segundo Danilo Or-
sida, esse aumento vem 
para fazer jus a uma neces-
sidade. “o Brasil passa por 
um cenário de inflação na 
casa dos dois dígitos, no 
início do ano tivemos um 
reajuste de 10,4%, que foi 

proporcional à inflação 
do ano passado, foi den-
tro desta mesma ordem. 
A pretensão é preservar o 
capital e preservar a capa-
cidade de consumo das fa-
mílias”, disse o economis-
ta. Para assistir a entrevista 
na íntegra acesse o portal 
no youtube Gazeta play.

ITÁTILA MOURA

Região dos motéis, em Aparecida 
de Goiânia é um dos pontos 
mais críticos de exploração 
de crianças e adolescentes 
Goiás marcado pelo tráfico internacional de mulheres para a Europa, 
Oriente Médio, Estados Unidos

JOICE GABRIELA - No Jornal 
da Gazeta edição do al-
moço de quinta-feira, 21, 
o apresentador Dieyme 
Vasconcelos conversou 
com o pré candidato a 
Deputado Estadual por 
Goiás, Fabricio Rosa, que 
é policial há 22 anos, atua 
especialmente no enfren-
tamento à exploração 
sexual contra crianças e 
adolescentes, no comba-
te ao trabalho escravo, ao 
trabalho infantil e ao trá-
fico de pessoas. 

Fabricio agradece o 
convite, elogiando a TV 
Gazeta pela potência, cre-
dibilidade e diversidade 
da informação. O entrevis-
tador começa perguntan-
do como está a pré-cam-
panha. “A pré-campanha 
tem sido feita com muita 
dedicação, amigos mui-
to próximos, voluntários 
que acreditam no nosso 
projeto, discutindo um 
novo modelo de educa-
ção, cultura, fazendo o 
projeto cultural itinerante 
Esperança Sobre Rodas, 
viajando pelo estado fa-
zendo rodas de conversa 
sobre direitos humanos, 
saraus de poesia, música e 
distribuição de livros para 
crianças”. Disse Fabricio.

O convidado relem-
brou seus 22 anos de 
atuação na polícia onde 
percebe um Brasil não ofi-
cial, com a cara de quem 
é excluído pela socieda-

de. Lembrando que 18 
de maio é o dia nacional 
de enfrentamento contra 
as violências sofridas por 
crianças e adolescentes.

Ele alerta que a maio-
ria dos abusos acontecem 
dentro de casa, é preci-
so ficar atento, pois vem 
de pessoas que deveriam 
proteger essas crianças.

Em Aparecida de Goi-
ânia, na região dos mo-
téis, ele explica que é um 
dos pontos mais críticos, 
onde se concentra grande 
exploração de crianças e 
adolescentes devido ao 
abandono do poder pú-
blico. Crianças mentem 
que estão na escola e es-
tão sendo exploradas se-
xualmente. Tem sempre 
um adulto explorando es-
sas crianças. É preciso leis 
mais severas para punir 
essa rede de exploração.

O apresentador Diey-
me questiona o que mais 
o marcou durante esses 
anos como profissional e 

ser humano e ele diz que 
são muitos casos, mas se 
recorda de uma operação 
de migração com indíge-
nas venezuelanos em Ro-
raima e uma criança indí-
gena por volta dos 6 anos 
aproximou- se dele e se 
ofereceu para ter relação 
sexual. Fabrício conta que 
o olhar dessa criança que 
é vítima de todo um siste-
ma o marca eternamente.

Aqui em Goiás é muito 
marcado pelo tráfico inter-
nacional de mulheres para a 
Europa, Oriente Médio, Es-
tados Unidos. “Foram mais 
de 40 mil pessoas libertadas 
da condição de escravos. 
Conhecer esse lugar da dor, 
do sofrimento, de pessoas 
que não tem condição, sim, 
me move para modificar 
essa realidade e a realidade 
de outras pessoas empobre-
cidas.” Declarou Fabricio.

Para assistir a entrevis-
ta completa, com outros 
detalhes, acesse o Gazeta 
Play no youtube.

Divulgação

A previsão da safra de 
grãos 21/22, no Distrito Fe-
deral, aponta que a produ-
ção de cereais, legumino-
sas e oleaginosas deve ter 
crescimento de 11,4%, em 
comparação à safra 20/21, 
com o cultivo de 838,3 mil 
toneladas de grãos. A cam-
panha da safra passada 
resultou em 752,3 mil to-
neladas. Também houve 
aumento de 3,7% na área a 
ser colhida com as culturas 
no DF, que passou de 166,4 
mil para 172,6 mil hectares.

Os dados são do 7º Le-
vantamento Sistemático da 
Produção Agrícola (LSPA), 
elaborado pela Companhia 
Nacional de Abastecimen-
to (Conab), com análise do 
início da safra, de setembro 
do ano passado até a últi-
ma semana de março deste 
ano. O resultado oficial da 
produção, com a consequ-
ência da colheita, será di-
vulgado em agosto, quando 
a safra chega ao fim.

Com a escalada da 
produção de grãos e da 
dimensão da área em que 
as culturas são desenvol-
vidas, cresceu em 7,4% a 
produtividade da capital 
federal. Na safra 20/21, 
foram produzidos 4.521 
mil kg de grãos por hecta-
re. Neste ano, a previsão é 
que sejam colhidos 4.857 
mil kg por hectare. A es-
timativa está, inclusive, 
acima do previsto para a 
média nacional, já que o 
Brasil deve produzir 3.695 
mil kg por hectare.

A soja e o milho cor-

respondem a mais de 80% 
das plantações de grãos no 
Distrito Federal, com 130 
mil hectares, de acordo 
com o relatório da Empre-
sa de Assistência Técnica 
e Extensão Rural (Emater) 
divulgado no ano passa-
do. A projeção para a safra 
deste ano aponta que o 
milho deve ter acréscimo 
de 18,3% na produção, 
com 433,1 mil toneladas, 
além de crescimento de 
2% na área da colheita e 
15,9% na produtividade. 
Já para a soja, é esperada 
alta de 7,3% no cultivo, 
atingindo 313,2 mil tone-
ladas, e expansão de 7,3% 
na área, enquanto o rendi-
mento deve ser o mesmo 
da safra anterior. Há ain-
da, no DF, o plantio de fei-
jão – dos tipos preto, caupi 
e cores –, sorgo e trigo.

POLÍTICAS PÚBLICAS
As colheitas dos grãos, 

desde a semeadura até o 
transporte ao consumi-
dor final, recebem o apoio 
do Governo do Distrito 
Federal (GDF), por meio 
da Emater e da Secretaria 
de Agricultura (Seagri). 
As duas entidades atuam 
juntas com políticas pú-
blicas que ajudam todo o 
setor agrícola da capital, 
para que os produtores 
alcancem melhor rendi-
mento na colheita.

Apenas para os produ-
tores de grãos, em 2021, 
foram cerca de 29 projetos 
com R$ 4.647.014 em em-
préstimos, envolvendo 

custeio, financiamento de 
tratores, implementos e 
implantação de sistemas 
fotovoltaicos associados. 
Já em relação a todo o se-
tor agrícola, no mesmo 
ano, as duas entidades 
reformaram 10 km de ca-
nais de irrigação e promo-
veram a recomposição ve-
getal e o reflorestamento 
de 48 hectares do DF com 
48,9 mil plantas. Houve 
ainda, no ano passado, a 
regularização fundiária 
de 4.057,81 hectares e a 
manutenção de 1.246 km 
de estradas rurais.

O secretário-executi-
vo de Agricultura, Luciano 
Mendes da Silva, afirma 
que o apoio aos produ-
tores tem como objetivo 
ampliar o lucro e a quali-
dade das plantações. “Os 
agricultores contam com 
assistência de qualidade, 
que dão a orientação certa 
para saber o que eles estão 
fazendo, além do finan-
ciamento para pôr a mão 
na massa”, explica. “Outras 
coisas também vêm a re-
boque, como o transporte 
de insumos e produção, 
para dentro e fora da pro-
priedade. Isso requer estra-
das e pontes boas, suporte 
que, felizmente, consegui-
mos dar aos agricultores. 
Todas as nossas ações são 
para diminuir o custo de 
produção e fazer com que 
eles tenham uma rentabi-
lidade maior naquilo que 
estão explorando.”

CATARINA LOIOLA/
AGÊNCIA BRASÍLIA

DF registra alta de 11,4% na 
previsão da safra de grãos para 2022

AGRICULTURA

Problemática da geração atual: Fones de ouvido, 
telas de celular, as pessoas não sabem o limite e estão 
adoecendo. Com a pandemia os casos aumentaram!

No Jornal da Gazeta edi-
ção do almoço desta sex-
ta-feira, 22, o apresentador 
Renato Sobrinho conversou 
com a médica Ana Karolina 
Paiva Braga, especialista em 
otorrinolaringologia.

A médica informou que 
com a pandemia o uso de te-
las de computadores, televi-
sores, celulares aumentaram 
e isso refletiu aumentando 
as doenças. A recomendação 
do ministério da saúde é uso 
de telas só a partir dos 2 anos 
de idade e apenas uma hora 
no máximo de uso, mas infe-
lizmente isso não é seguido, 
o uso virou algo comum até 
para bebês.

Outra problemática da 
geração atual são os fones de 
ouvido que estão sendo usa-
dos de maneira inadequada 
causando perda auditiva, 
cera acumulada e infecções. 

“O volume recomendado 
para usar é: Se quem está 
de fora, sem o fone, estiver 
escutando o que você está 
ouvindo significa que está 
alto. Ao longo do tempo isso 
irá causar perda auditiva.” 
Declara a médica Ana Karo-
lina. Outra recomendação 
é nunca emprestar fone de 
ouvido, é de uso pessoal.

A médica deu muitas 
orientações para manter o 

peso, evitar fumar, ter uma 
boa alimentação, tudo isso 
irá influenciar na sua saúde. 
E fez um grande alerta: Ron-
car não é normal, pode ter 
outros problemas de saúde 
envolvidos, é preciso fazer 
uma visita ao otorrinolarin-
gologista para investigar a 
causa do ronco. Quer saber 
outras dicas? Veja a entrevista 
completa, acesse o Gazeta 
Play no youtube.

Projeto enviado ao Congresso Nacional apresentou ainda 
previsões para o salário mínimo em 2024 e para 2025
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Hegon Correa e Júnior Guimarães

“Pede pro Mickey 
me calar”, diz Allan 
dos Santos ao criar 
perfil falso 

Foragido há mais 
de quatro meses, o blo-
gueiro Allan dos Santos, 
apoiador de Bolsonaro, 
tem se manifestado nas 
redes sociais - das quais 
está banido - para fa-
zer provocações. Após 
a ordem do ministro 
Alexandre de Mora-
es de bloqueio de suas 
contas, Allan passou a 
criar perfis falsos e se-
gue publicando vídeos 
diretamente dos Estados 
Unidos, onde mora.

Em uma de suas 
composições, ele dá 
a entender que leva 
uma vida normal e que 
tem amigos influentes 
na terra do Tio Sam. 
“Pede pro Mickey me 
calar”, diz.

MIGALHAS

Bolsonaro estuda anistiar Jefferson, Allan 
dos Santos e Eustáquio

Justiça          Cidadania

n Braulio Duarte
braulio@ayresduarte.adv.br

Não se sabe se a “graça” ocorreria por meio de 
um decreto mais amplo ou através de projeto 
legislativo enviado ao Congresso

O presidente Jair 
Bolsonaro estaria estu-
dando uma forma de 
anistiar os aliados Ro-
berto Jefferson, Allan 
dos Santos e Oswaldo 
Eustáquio. Não se sabe 
se a “graça” ocorreria 
por meio de um decreto 
mais amplo ou através 
de projeto legislativo 
enviado ao Congresso 
para perdoar as conde-
nações. As informações 
foram reveladas pelo 
Metrópoles e confirma-
das pelo O Antagonista.

A novidade vem um 
dia depois de o presiden-
te conceder indulto ao 
deputado Daniel Silvei-
ra, condenado na quar-
ta-feira, 20, pelo STF.

Independentemen-
te da forma escolhi-
da, Bolsonaro quer 
utilizar o argumento 
de “garantir o direito 
constitucional à liber-
dade de expressão”.

Roberto Jefferson, 
presidente do PTB, está 
em prisão domiciliar 
com uso de tornozeleira 
eletrônica desde janeiro 
deste ano. Já o jornalista 
Oswaldo Eustáquio está 
em regime domiciliar há 
mais tempo, desde janei-
ro de 2021. Allan dos San-
tos, por sua vez, está fora-
gido nos Estados Unidos.

MIGALHAS

&&

AGRONEGÓCIO GOIÂNIA
Lançado Passaporte Equestre 
durante 14º Encontro de Muladeiros 

Intensificada fiscalização em imóveis com 
focos reincidentes do mosquito da dengue

Passaporte Equestre 
é uma  iniciativa que 
garante agilidade, menos 
burocracia e maior 
economia para 
transporte de equinos

DA REDAÇÃO  - O governador 
Ronaldo Caiado participou, 
na última quinta-feira (21), 
em Iporá, da abertura ofi-
cial do 14º Encontro Nacio-
nal de Muladeiros e do tra-
dicional desfile pelas ruas 
da cidade. Considerado um 
dos maiores eventos do gê-
nero no mundo, o encontro 
segue até o domingo (24), 
no Parque de Exposições 
Agropecuárias. Nesta sexta-
-feira (22), Caiado assistirá a 
provas de animais e visitará 
estandes de expositores.

“A festa vem com ain-
da mais força, mais brilho, 
mais vontade das pessoas 
se encontrarem, se abraça-
rem”, destacou Caiado. Após 
dois anos de interrupção do 
evento devido à pandemia, 
o governador disse que é 
hora de recuperar o tempo 
perdido e celebrar a história 
e a tradição de Goiás.

A programação organi-
zada pela Associação dos 
Muladeiros do Oeste Goia-
no (Amog) com apoio da 
prefeitura de Iporá conta 
com atrações culturais, ar-
tísticas e exposição de mu-
ares, que participaram de 
provas de marcha, morfolo-
gia, laço, apartação e rédea. 
A 14ª edição do encontro 
seria realizada no mês de ja-
neiro, mas foi adiada devido 
ao avanço dos números da 
Covid-19 em Goiás.

O prefeito de Iporá, 
Naçoitan Leite, disse que 
acompanhou Caiado na 
decisão de adiar a festa, 
com apoio da Amog. “Agora, 
graças a Deus, nossos ami-
gos estão todos presentes 
novamente”, comemorou 
o prefeito. O presidente da 
Amog, Davi Melo, comple-
tou: “Agora é hora de curtir 

essa festa”. Na ocasião, Melo 
convidou Caiado para ser 
o imperador da 15ª edição 
do encontro, de 24 a 29 de 
janeiro de 2023, cargo que 
o governador aceitou “com 
muito gosto”.

Um dos participantes 
que fazem questão de estar 
em todas as edições é Ro-
berto Paulinelli, proprietá-
rio do frigorífico Rio Maria, 
no Pará. “Andei 1.300 qui-
lômetros para estar aqui na 
maior festa de muladeiros 
do Brasil. É uma honra po-
der cavalgar junto com um 
grande governador”, disse 
Paulinelli. Ele elogiou o de-
senvolvimento de Goiás e 
disse que nunca havia visto 
estradas tão boas quanto as 
goianas na atual gestão.

PASSAPORTE 
EQUESTRE

Durante a programação 
de abertura, Caiado lançou 
o Passaporte Equestre. Gra-
ças à tecnologia, o docu-
mento dispensa a emissão 
de nota fiscal no trânsito de 
equinos, asininos e muares. 
A iniciativa da Agência Goia-
na de Defesa Agropecuária 
(Agrodefesa) e da Secreta-
ria de Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Seapa), 
com apoio da Secretaria da 
Economia e da Secretaria 
de Desenvolvimento e Ino-
vação (Sedi), garantirá agi-
lidade, menos burocracia 
e maior economia para o 
equideocultor.

Com o passaporte, os 
animais são identificados 
por chip e cadastrados por 
meio de QR Code, o que 
permite o livre transporte 
para participar de cavalga-
das, desfiles, treinamentos, 
concursos, provas e qual-
quer outra atividade ou 
evento de natureza cultu-
ral, desportiva ou de lazer. 
A praticidade vai substituir 
os protocolos praticados até 
então, em que o criador pre-
cisava carregar uma “pasti-
nha” com cinco documen-
tos por animal.

A novidade também 
estende de 60 para 180 
dias o prazo de validade de 
exames. Quanto à Guia de 
Trânsito Animal (GTA), era 
cobrado em torno de R$ 15 
por emissão e exigido do-
cumento novo a cada mo-
vimentação. Agora, a taxa 
única é de R$ 60 ao ano. 
A adoção do Passaporte 
Equestre é facultativa.

“Minha mula Estrela já 
está chipada e, com isso, 
pode transitar sem a neces-
sidade de repetir exames”, 
disse Caiado. Como explica 
o governador, antes, a re-
petição dos exames one-
rava muito os produtores 
e era um dos empecilhos 
para o fluxo de animais 
nos tradicionais eventos do 
ramo em Goiás. “A partir de 
hoje, poderemos conduzir 
nossos animais com uma 
única guia”, comemorou o 
deputado estadual Amauri 
Ribeiro, autor do projeto de 
lei na Assembleia Legislativa 
de Goiás (Alego).

Também participaram 
do Encontro o superin-
tendente do Ministério da 
Agricultura em Goiás, José 
Eduardo França; o secretá-
rio Tiago Mendonça (Sea-
pa); o ex-deputado Daniel 
Vilela; o senador Luiz do 
Carmo; os deputados fe-
derais José Mário Schrei-
ner e Adriano do Baldy; 
os deputados estaduais 
Rafael Gouveia, Francisco 
Oliveira e Doutor Antônio. 
Ainda estiveram presentes 
o presidente da Agência 
Goiana de Infraestrutura e 
Transportes, Pedro Sales, 
da Agência Goiana de Tu-
rismo (Goiás Turismo), Fa-
brício Amaral, da Agência 
Brasil Central (ABC), Regi-
naldo Júnior, da Agrodefe-
sa, José Essado; o chefe de 
gabinete da Governadoria, 
Alex Godinho; padre Mel-
quíades e o presidente do 
Sindicato Rural de Iporá, 
Nilton Pereira. 

COM INFORMAÇÕES 
DA SECOM/GO

A Prefeitura de Goiânia 
intensifica, a partir de hoje, 
fiscalização nos imóveis 
onde, com frequência, são 
encontrados focos do mos-
quito Aedes aegypti. Ação 
terá início pela Região Sudo-
este, em que o índice de in-
festação é de 2,9%, ou seja, a 
cada 100 imóveis, quase três 
possuem focos do mosquito.

Lançamento da força-
-tarefa será feito pelo secre-
tário de Saúde de Goiânia, 
Durval Pedroso, às 08h, no 
Distrito Sanitário Sudoeste, 
na Avenida Milão, Residen-
cial Eldorado.

“Nossos agentes têm, de 
forma incansável, visitado 
imóveis por toda a cidade, 
mas em alguns lugares a si-
tuação não muda, sempre há 
focos do mosquito. A partir 
de agora, aqueles que con-
tribuem para o aumento dos 
casos de dengue, poderão ser 
penalizados”, afirma o prefei-
to Rogério Cruz.

Vão atuar na força tare-
fa, que tem parceria com o 
Ministério Público, Agentes 
Comunitários de Endemias 
(ACE), Guarda Civil Me-
tropolitana (GCM), fiscais 
da Agência Municipal de 
Meio Ambiente (AMMA), 
da Secretaria Municipal de 
Planejamento Urbano de 
Habitação (Seplanh), e tra-
balhadores da Companhia 
de Urbanização de Goiânia 
(Comurg). Além de comba-

ter focos do mosquito que 
transmite dengue, chikun-
gunya, zika e febre amarela, 
as equipes poderão autuar 
proprietários de imóveis.

“Poderão ser multados 
aqueles proprietários que já 
foram notificados, alguns por 
diversas vezes, mas que não 
tomaram as devidas provi-
dências para acabar com os 
criadouros. Ou seja, são pes-
soas que estão contribuin-
do para a proliferação do 
mosquito e do aumento do 
número de casos de dengue 
em nossa cidade. As multas, 

previstas em lei, variam de R$ 
2.608 reais a R$ 26 mil”, alerta 
Durval Pedroso.

O diretor de Vigilância 
em Zoonoses, Murilo Reis, 
destaca o cronograma da 
força-tarefa para as próxi-
mas quatro semanas. “Nesta 
primeira semana, estaremos 
na região do Distrito Sani-
tário Sodoeste, onde iremos 
visitar 13 bairros. Na segunda 
semana, será a vez do Distri-
to Sanitário Leste, depois o 
Oeste e, em seguida, o Noro-
este”, esclarece.

COM INFORMAÇÕES DA SMS

SMS

Governador Ronaldo Caiado durante o 14º Encontro Nacional de Muladeiros, em Iporá, 
quando foi lançado o Passaporte Equestre
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. O Governo de Goiás, por meio da Secult Goiás,  abriu 

as inscrições para  grupos regionais interessados em se 
apresentar na 17ª edição da Mostra de Teatro Nacional de 
Porangatu (TeNpo)., que será realizado de 16 a 19 de junho. 
Com o tema “Um Olhar Sobre a Cena”, a programação 
conta com espetáculos locais, regionais e nacionais, perfor-
mances circenses e de dança, montagens infantis, além de 
oficinas, palestras e mesa redonda com profissionais nas 
áreas de artes cênicas para capacitar os artistas, técnicos e 
educadores da cidade e Estado de Goiás.

2. Podem ser inscritas propostas de espetáculos e ofi-
cinas artísticos culturais (circenses, teatrais e de dança) 
regionais e da cidade de Porangatu propostos por pessoas 
físicas e jurídicas, estas últimas com Classificação Nacional 
de Atividades Econômicas (CNAE) compatível e pertinente 
ao objeto da contratação do edital. Inscrições até 25 de abril, 
somente pelo e-mail inscricaotenpo2022@sescgo.com.br, 
com o preenchimento de Ficha de Inscrição e documentos 
solicitados, que está disponível no site do Sesc Goiás (www.
sescgo.com.br), correalizador do evento, com apoio da Pre-
feitura de Porangatu.
Despertar  para o voto

Na sexta-feira (22), para engajar seus alunos no processo 
democrático neste ano, o Colégio Simbios recebeu na sexta-
-feira (22), o juiz eleitoral e presidente da 40ª zona eleitoral 
do Estado de Goiás, Marcelo de Jesus. A programação inte-
rativa contou com a presença de urna eletrônica e da pales-
tra “Voto: um Direito do Cidadão” aos estudantes do Ensino 
Médio. O objetivo foi proporcionar aos jovens que estão em 
condições de votar pela primeira vez, conhecimento deta-
lhado sobre o processo eleitoral, desde a forma, a realização 
de todo o pleito, até a apuração da votação.

Vitrine

Arquivo

ANIVERSÁRIO - 
Nesta segunda-feira 
(25), a empresária e 
apresentadora de TV, 
Bia Moreno, celebra 
seu aniversário em 
uma superfesta com o 
tema ‘Las Vegas’, para 
convidados e nomes 
da música sertaneja, 
como Marcelo Martins, 
Zé Ricardo e Thiago, 
e Gustavo Moura e 
Rafael. Ocasião em q 
ela fará o lançamento 
do aplicativo Meu Play, 
plataforma musical 
que reúne artistas, 
músicos, produtores, 
compositores, fãs, 
imprensa e conteúdo 
exclusivo. e aproveita 
a festa  para gravar 
duas edições do Show 
Business, seu programa 
que vai ao ar na TV 
CMN, às segundas-
feiras, às 20h

PROFESSOR NOTA 10 -  O professor Willian Veiga, muito 
conhecido por 
ser fera nas suas 
aulas de dança, 
também faz parte 
de uma empresa, 
Amor e Inspiração 
“@amorinsoficial”, 
onde ensina 
técnicas de 
dança, do zero, 
para quem 
nunca dançou. 
No registro, 
Willian e sua 
bela e talentosa 
namorada, 
Mariana Mendes 
Gontijo, que 
também 
é dançarina

Divulgação

4

n VOCÊ SABIA? 
Aveia com leite retira 
as impurezas e ainda 
hidrata a pele.
n PROFESSOR NOTA 
10 - O estilo de dança 
do professor Willian 
Veiga, cativa e atrai 
apaixonados pela 
dança e profissionais 
que querem estudar 
técnicas de dança. 
Willian é multi. Além 
de aulas de dança 
em academias e os 
treinamentos extras, 
faz locuções nos fins 
de semana. Segundo 
seus alunos, ele dança 
pra caramba!

Divulgação

COLINAS DO TOCANTINS 

Eventos esportivos 
comemoram seus 62 anos
Jogo beneficente e torneio de artes marciais marcaram as 
comemorações do aniversário da cidade 

DA REDAÇÃO -  Em come-
moração aos 62 anos 
da cidade de Colinas do 
Tocantins, o governador 
Wanderlei Barbosa, jun-
tamente com os mora-
dores acompanharam a 
programação de aniver-
sário da cidade, celebra-
do nessa quinta-feira, 
21, no Estádio Bigodão. 

O governador Wan-
derlei Barbosa destacou 
que comemorar o ani-
versário com eventos 
esportivos é uma ótima 
forma de promover as 
mais variadas modalida-
des do esporte. “O mo-
mento foi de celebração 
e comemorar o aniver-
sário da cidade com es-
porte foi muito bom, eu 
gosto muito de esporte 
em geral. Colinas está de 
parabéns”, comemorou 
o Governador.

O início da agenda 
começou com a 15ª edi-
ção do Jogo de Futebol 
Solidário dos Vereadores 
do Tocantins, no qual o 
Governador participou, 
jogando pela equipe dos 
vereadores que compe-
tia com o time do em-
presário Edison Tabo-
cão. A vitória ficou com 
time do Tabocão que 
venceu por 4x1, mas 
o jogo estava além da 
competição futebolís-
tica, já que foram arre-
cadados alimentos não 
perecíveis, que serão 
doados para a Secretaria 
Municipal de Assistên-
cia Social que vai distri-
buir para moradores em 
vulnerabilidade social. 
“Aqui vamos ter a opor-
tunidade de ajudar fa-
mílias humildes. É mais 
que esporte, é união e 
ajudar a quem precisa”, 
reforçou o Governador.

ARTES MARCIAIS
O Governador acom-

panhou ainda a apre-
sentação de outras mo-
dalidades esportivas, 
em específico lutas e ar-
tes marciais, como jiu-
-jítsu, capoeira e muay 
thai. A cidade de Coli-
nas tem se destacado 
nessas atividades em 
nível nacional e até in-
ternacional. O exemplo 
disso é a atleta Raillene 
Neves, de 20 anos, que 

apesar da pouca idade 
já coleciona títulos no 
muay thai, sendo a úl-
tima importante con-
quista o título de cam-
peã da Sul-Americana 
de muay thai 2021, que 
ocorreu no Rio de Janei-
ro, em outubro do ano 
passado. “Competir fora 
é sempre desafiador, eu 
me dediquei bastante 
e foi uma experiência 
maravilhosa. Eu tive o 
apoio da minha família 
e dos meus amigos, ter 
a atenção do Governo é 
algo que nos anima bas-
tante”, comenta a atle-
ta que ficou feliz com 
a visita do governador 
Wanderlei Barbosa.

Mas não é só a Raille-
ne que deixa os colinen-
ses orgulhosos, os atle-
tas de jiu-jítsu também 
evidenciam o nome da 
cidade no cenário es-
portivo tocantinense. O 
mestre faixa preta em 
jiu-jítsu, Gease Resplan-
des de Freitas, afirmou 
que a cidade tem des-
taques na modalidade, 
envolvendo principal-
mente crianças e adoles-
centes em competições 
estaduais e também fora 
do Tocantins. “Colinas 
é um berço das artes 
marciais no Tocantins, 
ter o apoio do Governo 
é fundamental, princi-
palmente por conta das 
competições no Estado. 
Toda ajuda é muito bem 
vinda, isso ajuda o atleta 
a se destacar e ter um 
futuro brilhante no país 
e fora dele também”, co-
mentou o mestre Gease.

Wanderlei Barbosa 
reforçou a importância 
desses esportes e lem-
brou aos atletas da ci-

dade da recém-criada 
Secretaria do Esporte e 
Juventude, que não está 
destinada para atender 
apenas às demandas 
do futebol, mas está à 
disposição dos pratican-
tes de artes marciais de 
Colinas e de outras mo-
dalidades esportivas. “É 
muito bom ver o envol-
vimento dos jovens no 
esporte, em específico 
nas artes marciais. A arte 
marcial disciplina, tira 
crianças e adolescentes 
do mal caminho, motiva 
e os direciona para uma 
excelente qualidade de 
vida. Estamos à total 
disposição, para qual-
quer projeto dos atle-
tas, temos um secretário 
disposto e aberto, espe-
ramos todos para, com 
toda certeza, apoiamos 
projetos nesses espor-
tes”, garantiu.

Acompanharam o 
Governador na progra-
mação, o presidente 
da Assembleia Legisla-
tiva, Antonio Andrade; 
os deputados estaduais 
Vanda Monteiro e Edu-
ardo do Dertins; o pre-
feito de Colinas, Carlos 
Casarin; a vice-prefeita 
de Araguatins, Elizabe-
te Rocha; o presidente 
da União dos Vereado-
res do Tocantins (Uvet), 
Terciliano Gomes; o 
presidente da  União 
dos Vereadores do Vale 
do Araguaia (UVVAET), 
Clebinho Cavalcan-
te; o humorista Pedro 
Manso; o ex-futebolista 
Vanderlei Luxemburgo; 
secretários de Estado e 
vereadores da região.

COM INFORMAÇÕES DE 
GUILHERME LIMA/
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MODA MINEIRA EM GOIÂNIA -  Empresária e designer 
de moda e bijuterias, 
Célia Andrade, diretora 
criativa da marca 
mineira, Cristina 
Andrade, de Uberaba 
(MG), especializada 
em batas/blusas 
femininas, está nos 
detalhes finais para 
trazer o Showroom 
Itinerante Cristina 
Andrade, para Goiânia, 
no formato happy 
hour,  de lançamento 
da Coleção Casual 
Outono/Inverno Mãe 
e Filha e a Coleção 
Cápsula de Tops e 
Corselets, bordados 
em pedrarias, no dia 03 de maio, a partir das 17h00, com 
um coquetel todo especial para as goianienses, além de 
distribuição de brindes

Antonio Gonçalves/Governo do Tocantins

Governador Wanderlei Barbosa destacou que comemorar 
o aniversário com eventos esportivos é uma ótima forma 
de promover as mais variadas modalidades do esporte
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Uma cidade repleta de roteiros em meio à natureza

PASSEIOS PELA CAPITAL

DA REDAÇÃO - Além dos pai-
néis, prédios e conjuntos 
cívicos, da beleza concre-
ta de Oscar Niemeyer e 
Lucio Costa, que caíram 
na graça das fotografias 
de moradores e visitantes, 
Brasília também propor-
ciona belas imagens em 
meio à natureza, predomi-
nantemente com o bioma 
cerrado. A capital federal 
acumula 19 parques urba-
nos, entre eles o maior da 
América Latina, o Parque 
da Cidade Dona Sarah Ku-
bitschek, e 86 unidades de 
conservação, destinados 
exclusivamente à preser-
vação da fauna e flora na-
turais do quadrilátero.

De acordo com a supe-
rintendente de Gestão de 
Unidades de Conservação 
do Brasília Ambiental, Re-
jane Pieratti, quem vem ao 
Distrito Federal não imagi-
na o potencial ecológico da 
cidade, mas é convidado a 
desbravar o planalto cen-
tral. Naturalmente, começa 
pelo Lago Paranoá, espelho 
d’água de 48 km² e um dos 
cinco melhores destinos das 
águas do país, segundo o 
Ministério do Turismo, e é 
impelido a partir para o res-
tante do cerrado. “Depois 
de conhecer o Lago, o turis-
ta costuma ser levado, pri-
meiramente, para a Ermida 
Dom Bosco, que em 2019 
se tornou um monumento 
natural de Brasília e é um 
ponto turístico muito belo. 
A partir daí, surge o interes-
se pelas unidades de con-
servação”, disserta Rejane.

Próximo ao Lago, es-
tão os parques ecológicos 

Península Sul, na SHIS QL 
12 do Lago Sul, e o Anfitea-
tro Natural do Lago Sul, na 
SHIS QL 14. A unidade do 
anfiteatro, mais conheci-
da como parque Asa Delta, 
permite fácil acesso à mar-
gem do lago e possui um 
morro artificial construído 
na década de 1980 para a 
prática do voo-livre, esporte 
com tradição na capital, e 
para fotografias de tirar o fô-
lego. Já a Península Sul agra-
cia os visitantes com uma 
trilha que margeia a unida-
de, além de vários píeres no 
lago artificial brasiliense.

Há também o Parque 
Distrital das Copaíbas, no 
Lago Sul, que conta com 
uma trilha sinalizada de 4,2 
km, em que o caminhante 
pode encontrar espécies 
nativas do cerrado, cam-
po e mata de galeria, além 
de poços, nascentes e uma 
pequena cachoeira. “É 
maravilhoso porque tem 
uma mancha de cerrado 

enorme; então, se o turis-
ta quiser conhecer o que é 
de fato o bioma, mas não 
consegue ir para longe, o 
Copaíbas é perfeito para 
isso, no meio da cidade”, 
afirma Rejane.

Diante da variedade de 
opções para passear, des-
cansar e aclamar a natureza 
do cerrado, o movimento 
de visitantes, turistas ou 
moradores do DF nas uni-
dades de conservação au-
mentou nos últimos três 
anos. Para a superinten-
dente do Brasília Ambien-
tal, com o isolamento social 
imposto pela pandemia do 
novo coronavírus, as pes-
soas passaram a valorizar, 
ainda mais, passeios ao ar 
livre. As unidades estive-
ram fechadas por cerca de 
três meses em 2020, com 
reabertura em novembro 
do mesmo ano.

COM INFORMAÇÕES DE 
CATARINA LOIOLA, 

DA AGÊNCIA BRASÍLIA

Aparência de Aécio Neves em foto com políticos rende 
comparação com Pinguim e outros personagens nas redes sociais

Uma cidade repleta de 
roteiros em meio à natureza

APARECIDA DE GOIÂNIA

Hospital Maternidade 
Garavelo tem atendimento 
24h para gestantes

A Secretaria de Saú-
de de Aparecida (SMS) 
inicia hoje, quarta-feira, 
20 de abril, a oferta de 
atendimentos 24h para 
gestantes no Hospital 
Maternidade Garavelo 
(HMG), instituição con-
tratada pela pasta. Com 
isso, as grávidas da cida-
de ganham um novo local 
totalmente “porta aber-
ta” (Sem necessidade de 
encaminhamento) para 
atendimento emergencial 
em ginecologia e obste-
trícia via Sistema Único 
de Saúde (SUS). Assim, as 
interessadas podem pro-
curar diretamente o Hos-
pital sem precisar passar 
anteriormente por algu-
ma outra unidade.

“Em fevereiro deste 
ano anunciamos nossa 
estratégia de aprimora-
mento da rede materna-
-infantil com a amplia-
ção da oferta de partos 
e a contratação de um 
novo prestador. Agora, 
informamos que o Hos-

pital Maternidade Gara-
velo também atenderá 
às gestantes 24h, no sis-
tema porta aberta, sem 
necessidade de passar 
pela Maternidade Marle-
ne Teixeira (MMT) para 
avaliação e regulação”, 
explica o secretário de 
Saúde de Aparecida, 
Alessandro Magalhães.

O secretário ainda 
enfatiza que o HMG 
tem um espaço físico 
adequado, bem huma-
nizado, “uma estrutura 
avançada de equipa-
mentos para assistên-
cia de qualidade às mu-
lheres. Além disso, os 
apartamentos para as 
mães têm televisão, ar 
condicionado e quartos 
individualizados. Aqui 
as mulheres serão me-
lhor acolhidas e espera-
mos, com isso, aprimo-
rar cada vez mais nossa 
assistência materna in-
fantil no Município”.

O superintenden-
te de Atenção à Saúde, 

Gustavo Assunção, des-
taca que “nossa estru-
tura na MMT já não era 
suficiente para atender 
a toda a demanda da ci-
dade. Com o novo pres-
tador contratado pode-
mos dar muito conforto 
às mães. O HMG é um 
hospital preparado para 
acolher nossas gestantes 
e nossas unidades vão 
dar o devido respaldo, 
inclusive o SAMU tam-
bém já está direcionan-
do para o Hospital Ga-
ravelo as mulheres que 
não podem vir por meios 
próprios, as equipes já as 
trazem para cá. Aqui po-
dem ser atendidos casos 
de maior complexidade 
e com capacidade para 
até 600 partos por mês. 
Além disso, as mulhe-
res que tiverem alguma 
emergência ginecológi-
ca também devem vir 
para cá. ”

COM INFORMAÇÕES DE 
CAMILA GODOY 

E POLLIANA MARTINS

A imagem do encontro 
entre o ex-governador do Rio 
Grande do Sul Eduardo Leite 
(PSDB) e o deputado federal 
e presidente do Solidarieda-
de Paulinho da Força teve 
grande repercussão nas redes 
sociais. Mas não pelos elogios 
trocados entre eles. Na ver-
dade, nem mesmo pela foto 
que foi publicada no perfil 
do tucano.

O curioso foi o “resgate” 
de outro registro do encon-
tro, no qual o deputado e 
ex-candidato à presidência 
Aécio Neves (PSDB) apare-
ce ao lado deles — omitido 
pela publicação de Leite —, 
e muito diferente das fotos 
recentes do político.

O sorriso modesto, as 
olheiras e, principalmen-
te, os cabelos grisalhos e 
despenteados chamaram 
a atenção do público, que 
logo o comparou ao perso-
nagem “Pinguim”, da série 

de filmes do Batman. 
A partir daí, internautas 

começaram a fazer brin-
cadeiras sobre o encontro, 
sugerindo que Leite estaria 
“entrando numa fria”.

Outros disseram que 
Aécio também tinha seme-
lhanças com o personagem 
Palpatine, principal vilão da 
franquia Star Wars.

Houve até quem com-
parasse com o Beetlejui-
ce, do filme “Os Fantas-
mas se divertem”.

Eduardo Leite foi às re-
des explicar a razão do seu 
correligionário não apare-
cer na foto. De acordo com 
Leite, foi o próprio deputado 
quem enviou a imagem para 
ser publicada. A imagem di-
vulgada pelo gaúcho é uma 
versão recortada de uma foto 
similar publicada no perfil de 
Paulinho no Twitter. Na ima-
gem, o presidente do Solida-
riedade aparece ao centro, 
com Leite à sua esquerda e 
Aécio Neves à direita.

Enio Medeiros

Divulgação/Brasília Ambiental

O Parque Distrital das Copaíbas, no Lago Sul, possui uma 
trilha sinalizada de 4,2 km: turista tem acesso a poços, 
nascentes e uma pequena cachoeira

Gestantes da cidade já podem procurar diretamente o Hospital, que foi contratado pela Secretaria 
de Saúde para realizar partos e atendimentos de emergências ginecológicas e obstétricas
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REPÚBLICA  FEDERATIVA  DO  BRASIL

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

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

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

Respondente 

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO 
Lei Federal nº 6.766, de 19 de dezembro de 1979.  

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

de Corumbaíba, Estado de Goiás. 

tro de um DESMEMBRAMENTO 
do lote denominado: Lote nº 12 
da Quadra 44, à Rua Frei Luiz 
Tomas Flores esquina com Rua 
Água Limpa, Bairro Vila Nova, 
medindo pela frente 15,63m 
confrontando com a Rua Frei 
Luiz Tomaz Flores; 18,90m pelo 
lado esquerdo confrontando 
com a Rua Água Limpa; 18,90m 
pelo lado direito confrontando 
com o Lote nº 13; 16,56m pelos 
fundos confrontando com o lote 
nº 11, perfazendo  a área de 
304,08 m².(trezentos e quatro 
metros e oito centímetros qua-
drados). Que será DESMEM-
BRADO em dois lotes, da se-
guinte forma I) “Um lote de nº 
12, da Quadra 44, situado à Rua 
Água Limpa, Vila Nova, neste 
município de Corumbaíba-GO, 
com as seguintes medidas e 
confrontações: medindo 9,45m 
de frente pela Rua Água Limpa; 
pelo lado direito com 16,08m 
confrontando com lote nº 12A; 
pelo lado esquerdo com 16,56m 
confrontando com o lote nº 11 e 
9,45m de fundos confrontando 
com o lote nº 13, perfazendo 
a área total de 154,30m² (cen-
to e cinquenta e quatro metros 

e trinta centímetros quadra-
dos)”; II) “Um lote de nº 12A, 
da Quadra 44, situado à Rua 
Água Limpa, Vila Nova, neste 
município de Corumbaíba-GO, 
com as seguintes medidas e 
confrontações: medindo 9,45m 
de frente pela Rua Água Limpa; 
pelo lado direito com 15,63m 
confrontando com Rua Frei Luiz 
Tomas Flores; pelo lado esquer-
do com 16,08m confrontando 
com o lote nº 12 e 9,45m de 
fundos confrontando com o lote 
nº 13, perfazendo a área total 
de 149,78m² (cento e quarenta 
e nove metros e setenta e oito 
centímetros quadrados)”, con-
forme planta e memorial descri-
tivo, que faz parte do integrante 
Decreto nº 580/2022 expedido 
em Corumbaíba(GO) em 07 de 
fevereiro de 2022. Para que che-
gue ao conhecimento de todos, 
expediu-se este edital que será 
publicado no jornal local, por 
três dias consecutivos, poden-
do o registro ser impugnado 
no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data da ultima pu-
blicação, tudo nos termos do 
artigo 19 da citada Lei Federal 
nº 6.766.    

FAZ SABER  a todos os 
interessados que GES-
MAR FAGUNDES DA 
SILVA JUNIOR, brasileiro, 
solteiro, capaz, estudan-
te, portador da CI/RG nº 
MG-19.266.169-PCEM-
G-MG, inscrito no CPF 

nº 061.004.401-05, resi-
dente e domiciliado em 
Corumbaíba-GO, depo-
sitou nesta serventia os 
documentos necessários 
exigidos pelo Art. 18 da 
Lei Federal nº 6.766, de 
19/12/1979, para o regis-

C 02 /2022 0
O Fundo Municipal de Saúde de Inhumas-GO torna público que
realizará, pregão eletr nico, através do Portal de Compras do Governo
Federal ComprasNet, tipomenor preço por item, visandoo registro de
preço para futura contratação de empresa para a aquisição de itens de
dieta enteral para pacientes do município de Inhumas GO, no dia
06/05/2022 às 08h30min. Mais informações na sede da Prefeitura
Municipal das 08h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min,
pelos telefones (62)3511- 2121/99145-0756, no site
www.inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo e-mail
licitacao@inhumas.go.gov.br.

Credenciamento001/2022
O FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE INHUMAS, por intermédio
do atual Gestor senhor DJOVINI DI OLIVEIRA, de conformidade com a
Lei no 8.666/93, suas alterações, Lei Municipal no 3261/2021, e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie e pelas disposições deste
Edital e seus Anexos, decorrentes do Processo Administrativo no
327/2022, torna público, para ciência dos interessados, que realizará
CREDENCIAMENTO, sem qualquer exclusividade, de médicos e ou
entidades médicas para a prestação de serviços na área de perícia
médica conforme disposições deste Edital, combinados com os artigos
27 a 30 da Lei no 8.666, de 1993 e suas alterações, mediante
apresentação da documentação exigida, a qual deverá ser entregue na
Departamento de Licitação e Contratos, de 27/04/2022 a 29/04/2022, no
horário de 07h30min às 11h00min e de 13h00min às 16h00min,
atendidos os requisitos previstos no edital. Mais informações na sede da
Prefeitura Municipal das 08h00min às 11h00min e das 14h00min às
17h00min, pelos telefones (62)3511-212/99145-0756, no site
www.inhumas.go.gov.br no campo dispensa ou pelo e-mail
licitacao@inhumas.go.gov.br.

Posto  Ello  LTDA,  portador  do  CNPJ:  03.194.579/0001-69,  torna
público que requereu junto a Secretaria do Meio Ambiente e Recursos
Hídricos de Luziânia-GO- SEMARH/LUZ, a Renovação da Licença de
Funcionamento  Para  Comércio  Varejista  de  Combustíveis  Para
Veículos Automotores, situado na Av. Dona sara Kubitschek, Quadra
43, Lotes 01 e 02, Parque JK - Setor Mandú,Luziânia-GO.

MUNICIPIO DE GUAPO

EXTRATO EDITAL
 PREGAO ELETRONICO 008/2022 – SRP

A  presente licitacao tem por objeto registro de precos para futura, even-
tual e parcelada contratacao de empresa com CNAE adequado para 
fornecimento de materiais permanentes utensilios de cozinha, destina-
dos a manutencao das atividades da secretaria municipal de educacao, 
deste Municipio de Guapo-GO, conforme especificacoes, uantidades 
e condicoes constantes no edital e seus Anexos,  a realizar-se no dia 
05/05/2022 as 09:00h, no site https://bnc.org.br/ Maiores informacoes 
junto a CPL das 8:00h as 12:00h e das 14:00h as 18:00h ou no site 
da www.guapo.go.gov.br icone LICITACOES. Lucy Avila dos Santos, 
Pregoeira e Presidente da CPL. 20/04/2022.

MUNICIPIO DE GUAPO
EXTRATO EDITAL 

PREGAO ELETRONICO 009/2022 – SRP
A presente licitacao tem por objeto registro de precos para futura, 
eventual e parcelada contratacao de empresa com CNAE adequado 
para fornecimento de generos alimenticios, destinados ao preparo da 
Merenda Escolar, deste Municipio de Guapo-GO, conforme especifi-
cacoes, quantidades e condicoes constantes no edital e seus Anexos,  
a realizar-se no dia 06/05/2022 as 09:00h, no site https://bnc.org.br/ 
Maiores informacoes junto a CPL das 8:00h as 12:00h e das 14:00h as 
18:00h ou no site da www.guapo.go.gov.br icone LICITACOES. Lucy 
Avila dos Santos, Pregoeira e Presidente da CPL. 20/04/2022.

INDÚSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIAS S/A - IQUEGO
CNPJ: 01.541.283/0001-41

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Ficam os Senhores acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, a se realizar no dia 29/04//2022, às 9 horas, na sede social da empresa, à 
Av. Anhanguera nº 9827 – Bairro Ipiranga, Goiânia-Goiás, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:
1) Aprovação das Demonstrações Financeiras, Balanço Anual e Relatórios de 
Auditoria Independente, exercício de 2021;
2) Eleição dos membros do Conselho Fiscal e suplência.

Goiânia, 18 de abril de 2022.
José Carlos dos Santos

Diretor Presidente - Iquego

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Diretor-Presidente da COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA – 
COMURG, inscrita no CNPJ sob o nº. 00.418.160/0001-55, NIRE nº. 
52300000700, com sede nesta capital, na Avenida Nazareno Roriz, nº 1.122, 
Setor Castelo Branco, convoca os acionistas para se reunirem em reunião 
híbrida, na sede da Companhia em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e via 
sala google meet que se realizará no dia 29 (vinte e nove) de abril de 2022, às 
09h, para deliberarem a seguinte pauta:
- Eleição do Conselho Fiscal 2021/2022.

Goiânia, 20 de abril de 2022.
ALISSON SILVA BORGES

Diretor-Presidente da COMURG

COMPANHIA DE URBANIZAÇÃO DE GOIÂNIA

  

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

Tutelas de Corumbaíba-GO. 
Rua 05, n 199, sala 02-Centro-CEP.75.680.000 

Fones:(064)3447-1279  
Josiane Regina Alves 

Respondente 
 

EDITAL DE DESMEMBRAMENTO – Lei Federal nº6.766, de 19 de dezembro de 1979. 
 
Josiane Regina Alves, Respondente do Cartório de Registro de Imóveis, de Registro de Títulos e 
Documentos, Civil das Pessoas Jurídicas e Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas 
da comarca de Corumbaíba, Estado de Goiás. 
  
  FAZ SABER a todos os interessados que GESMAR FAGUNDES DA SILVA JUNIOR, 
brasileiro, solteiro, capaz, estudante, portador da CI/RG nº MG-19.266.169-PCEMG-MG, inscrito no CPF nº 
061.004.401-05, residente e domiciliado em Corumbaíba-GO, depositou nesta serventia os documentos 
necessários exigidos pelo Art. 18 da Lei Federal nº 6.766, de 19/12/1979, para o registro de um 
DESMEMBRAMENTO do lote denominado: Lote nº 12 da Quadra 44, à Rua Frei Luiz Tomas Flores 
esquina com Rua Água Limpa, Bairro Vila Nova, medindo pela frente 15,63m confrontando com a Rua Frei 
Luiz Tomaz Flores; 18,90m pelo lado esquerdo confrontando com a Rua Água Limpa; 18,90m pelo lado 
direito confrontando com o Lote nº 13; 16,56m pelos fundos confrontando com o lote nº 11, perfazendo  a 
área de 304,08 m².(trezentos e quatro metros e oito centímetros quadrados). Que será DESMEMBRADO 
em dois lotes, da seguinte forma I) “Um lote de nº 12, da Quadra 44, situado à Rua Água Limpa, Vila Nova, 
neste município de Corumbaíba-GO, com as seguintes medidas e confrontações: medindo 9,45m de frente 
pela Rua Água Limpa; pelo lado direito com 16,08m confrontando com lote nº 12A; pelo lado esquerdo com 
16,56m confrontando com o lote nº 11 e 9,45m de fundos confrontando com o lote nº 13, perfazendo a área 
total de 154,30m² (cento e cinquenta e quatro metros e trinta centímetros quadrados)”; II) “Um lote de nº 
12A, da Quadra 44, situado à Rua Água Limpa, Vila Nova, neste município de Corumbaíba-GO, com as 
seguintes medidas e confrontações: medindo 9,45m de frente pela Rua Água Limpa; pelo lado direito com 
15,63m confrontando com Rua Frei Luiz Tomas Flores; pelo lado esquerdo com 16,08m confrontando com o 
lote nº 12 e 9,45m de fundos confrontando com o lote nº 13, perfazendo a área total de 149,78m² (cento e 
quarenta e nove metros e setenta e oito centímetros quadrados)”, conforme planta e memorial descritivo, 
que faz parte do integrante Decreto nº 580/2022 expedido em Corumbaíba(GO) em 07 de fevereiro de 2022. 
Para que chegue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital que será publicado no jornal local, por 
três dias consecutivos, podendo o registro ser impugnado no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data 
da ultima publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Federal nº 6.766.    
 
 
 
 
 
                                                         Corumbaíba, 19 de abril de 2022.  

 

JOSIANE REGINA 
ALVES:75851342
153

Assinado de forma digital por JOSIANE 
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DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI 
Multipla v5, ou=27595543000155, 
ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, 
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Dados: 2022.04.19 16:38:07 -03'00'

Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc. Pes. Jur. 
de Águas Lindas de Goiás-GO 

Av. das Araras, Quadra 28 lote 01, Centro  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
  
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, 
Pess. Jur. de Águas Lindas de Goiás-GO, Atendendo ao que 
foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pessoa 
jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário Sul 
Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, inscrito no CGC/
MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 9.514/97 
art. 26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica convidado a 
comparecer neste cartório, a fim de efetuar os pagamentos das 
prestações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas 
em virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel 
localizado no Casa 04 no CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARA 
ROSA IV, Rua Amazonas, Lote 17 da quadra 112, Conjunto 
B, Setor 10, situado no loteamento denominado PARQUE DA 
BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás, devidamente registrado 
no R-07= 89.640 em nome do devedor DIOGO FERNANDES 
FERREIRA, CPFnº- 043.807.771-70. Sob pena de convalescer 
o CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E 
COMPRA DE IMÓVEL, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 
GARANTIA - CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL Â - CCFGTS – 
PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA - PCVA (MP 996/2020) 
COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA VINCULADA 
DO FGTS DO(S) DEVEDOR(ES). O mencionado(a) comprador(a) 
terá o prazo de quinze (15) dias para satisfazer aqueles pagamen-
tos. E para que ninguém alegue ignorância e chegue ao conhe-
cimento dos interessados, mandou que publicasse o presente 
Edital por três (03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixado 
na sede desta Serventia. Dado e passado nesta Cidade de Águas 
Lindas de Goiás-GO, aos 22.04.2022. Sandro Alexander Ferreira, 
Oficial do Registro Imobiliário. 

Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc. Pes. Jur. de           
 Águas Lindas de Goiás-GO 

Av. das Araras, Quadra 28 lote 01, Centro  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, Pess. Jur. de Águas Lindas de 
Goiás-GO, Atendendo ao que foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pessoa 
jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, inscrito no CGC/MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 9.514/97 art. 
26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica convidado a comparecer neste cartório, a fim 
de efetuar os pagamentos das prestações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas 
em virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel localizado no Casa 04 no 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARA ROSA IV, Rua Amazonas, Lote 17 da quadra 112, 
Conjunto B, Setor 10, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas 
Lindas de Goiás, devidamente registrado no R-07= 89.640 em nome do devedor DIOGO 
FERNANDES FERREIRA, CPFnº- 043.807.771-70. Sob pena de convalescer o CONTRATO 
POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, MUTUO E 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL Â - CCFGTS – 
PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA - PCVA (MP 996/2020) COM UTILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS DA CONTA VINCULADA DO FGTS DO(S) DEVEDOR(ES). O mencionado(a) 
comprador(a) terá o prazo de quinze (15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E para que 
ninguém alegue ignorância e chegue ao conhecimento dos interessados, mandou que 
publicasse o presente Edital por três (03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixado na sede 
desta Serventia. Dado e passado nesta Cidade de Águas Lindas de Goiás-GO, aos 
22.04.2022. Sandro Alexander Ferreira, Oficial do Registro Imobiliário. 
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Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc. Pes. Jur. 
de Águas Lindas de Goiás-GO 

Av. das Araras, Quadra 28 lote 01, Centro  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
  
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, 
Pess. Jur. de Águas Lindas de Goiás-GO, Atendendo ao que 
foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pessoa 
jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário Sul 
Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, inscrito no CGC/
MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 9.514/97 
art. 26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica convidado a 
comparecer neste cartório, a fim de efetuar os pagamentos das 
prestações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas 
em virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel 
localizado no Apartamento 203, no 1º Pavimento, do Edifício 
Condomínio RESIDENCIAL BRISA D’ ÁGUAS VII, Lote 18 
da Quadra 51 Conjunto A Setor 01, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas de 
Goiás, devidamente registrado no R-02= 80.252 em nome dos 
devedores ANTONIO FRANCISCO BARROS RODRIGUES, 
CPFnº- 026.423.941-58 e seu cônjuge ELENICE BARROS 
MARTINS CPFnº- 622.232.603-06. Sob pena de convalescer o 
CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA 
E VENDA DE IMÓVEL, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
EM GARANTIA - CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL FGTS – 
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - CCFGTS/PMCMV 
COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA VINCULADA 
DO FGTS DO DEVEDOR. O mencionado(a) comprador(a) terá o 
prazo de quinze (15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E 
para que ninguém alegue ignorância e chegue ao conhecimento 
dos interessados, mandou que publicasse o presente Edital por 
três (03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixado na sede 
desta Serventia. Dado e passado nesta Cidade de Águas Lin-
das de Goiás-GO, aos 22.04.2022. Sandro Alexander Ferreira, 
Oficial do Registro Imobiliário. 

Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc. Pes. Jur. de           
 Águas Lindas de Goiás-GO 

Av. das Araras, Quadra 28 lote 01, Centro  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, Pess. Jur. de Águas Lindas de 
Goiás-GO, Atendendo ao que foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pessoa 
jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, inscrito no CGC/MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 9.514/97 art. 
26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica convidado a comparecer neste cartório, a fim 
de efetuar os pagamentos das prestações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas 
em virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel localizado no Apartamento 203, 
no 1º Pavimento, do Edifício Condomínio RESIDENCIAL BRISA D' ÁGUAS VII, Lote 18 da 
Quadra 51 Conjunto A Setor 01, situado no loteamento denominado PARQUE DA 
BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás, devidamente registrado no R-02= 80.252 em nome 
dos devedores ANTONIO FRANCISCO BARROS RODRIGUES, CPFnº- 026.423.941-58 e seu 
cônjuge ELENICE BARROS MARTINS CPFnº- 622.232.603-06. Sob pena de convalescer o 
CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, 
MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL 
FGTS – PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - CCFGTS/PMCMV COM UTILIZAÇÃO 
DOS RECURSOS DA CONTA VINCULADA DO FGTS DO DEVEDOR. O mencionado(a) 
comprador(a) terá o prazo de quinze (15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E para que 
ninguém alegue ignorância e chegue ao conhecimento dos interessados, mandou que 
publicasse o presente Edital por três (03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixado na sede 
desta Serventia. Dado e passado nesta Cidade de Águas Lindas de Goiás-GO, aos 
22.04.2022. Sandro Alexander Ferreira, Oficial do Registro Imobiliário. 
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Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc. Pes. Jur. 
de Águas Lindas de Goiás-GO 

Av. das Araras, Quadra 28 lote 01, Centro  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
  
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. 
Doc, Pess. Jur. de Águas Lindas de Goiás-GO, Atendendo 
ao que foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
pessoa jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário 
Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, inscrito 
no CGC/MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 
9.514/97 art. 26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica 
convidado a comparecer neste cartório, a fim de efetuar os 
pagamentos das prestações vencidas e os demais encargos 
contratuais, devidas em virtude de compromisso assumido na 
aquisição do imóvel localizado a Sobrado 01, Edifício CON-
DOMÍNIO RESIDENCIAL MARINELLI, Lote 16, da Quadra 
06, situado no Loteamento denominado MANSÕES ÁGUAS 
LINDAS, Águas Lindas de Goiás, devidamente registrado no 
R-06=90.996 em nome da devedora KEILA LAIANY NERY 
DA SILVA, CPFnº044.110.471-10. Sob pena de convalescer 
o CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COM-
PRA E VENDA DE IMÓVEL, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCI-
ÁRIA EM GARANTIA NO SFH - SISTEMA FINANCEIRO DA 
HABITAÇÃO. O mencionado(a) comprador(a) terá o prazo de 
quinze (15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E para 
que ninguém alegue ignorância e chegue ao conhecimento 
dos interessados, mandou que publicasse o presente Edital 
por três (03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixado 
na sede desta Serventia. Dado e passado nesta Cidade de 
Águas Lindas de Goiás-GO, aos 22.04.2022. Sandro Alexan-
der Ferreira, Oficial do Registro Imobiliário. 

Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc. Pes. Jur. de           
 Águas Lindas de Goiás-GO 

Av. das Araras, Quadra 28 lote 01, Centro  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, Pess. Jur. de Águas Lindas de 
Goiás-GO, Atendendo ao que foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pessoa 
jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, inscrito no CGC/MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 9.514/97 art. 
26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica convidado a comparecer neste cartório, a fim 
de efetuar os pagamentos das prestações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas 
em virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel localizado a Sobrado 01, Edifício 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MARINELLI, Lote 16, da Quadra 06, situado no Loteamento 
denominado MANSÕES ÁGUAS LINDAS, Águas Lindas de Goiás, devidamente registrado 
no R-06=90.996 em nome da devedora KEILA LAIANY NERY DA SILVA, CPFnº-
044.110.471-10. Sob pena de convalescer o CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR 
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO 
SFH - SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. O mencionado(a) comprador(a) terá o prazo 
de quinze (15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E para que ninguém alegue 
ignorância e chegue ao conhecimento dos interessados, mandou que publicasse o presente 
Edital por três (03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixado na sede desta Serventia. 
Dado e passado nesta Cidade de Águas Lindas de Goiás-GO, aos 22.04.2022. Sandro 
Alexander Ferreira, Oficial do Registro Imobiliário. 
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Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc. Pes. Jur. 
de Águas Lindas de Goiás-GO 

Av. das Araras, Quadra 28 lote 01, Centro  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
  
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. 
Doc, Pess. Jur. de Águas Lindas de Goiás-GO, Atendendo 
ao que foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
pessoa jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário 
Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, inscrito no 
CGC/MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 
9.514/97 art. 26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica 
convidado a comparecer neste cartório, a fim de efetuar os 
pagamentos das prestações vencidas e os demais encargos 
contratuais, devidas em virtude de compromisso assumido 
na aquisição do imóvel localizado a Casa B, Condomínio 
RESIDENCIAL GERA’S, Lote 12 da quadra C-27, situado 
no loteamento denominado MANSÕES VILLAGE, Águas 
Lindas de Goiás, devidamente registrado no R-08=65.381 
em nome do devedor: ALLAN KAIQUE SANTOS ALMEIDA, 
CPFnº-067.450.041-51. Sob pena de convalescer o CON-
TRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA 
E VENDA DE IMÓVEL, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
EM GARANTIA NO SFH - SISTEMA FINANCEIRO DA HA-
BITAÇÃO. O mencionado(a) comprador(a) terá o prazo de 
quinze (15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E para 
que ninguém alegue ignorância e chegue ao conhecimento 
dos interessados, mandou que publicasse o presente Edital 
por três (03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixado 
na sede desta Serventia. Dado e passado nesta Cidade de 
Águas Lindas de Goiás-GO, aos 22.04.2022. Sandro Alexan-
der Ferreira, Oficial do Registro Imobiliário. 

Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc. Pes. Jur. de           
 Águas Lindas de Goiás-GO 

Av. das Araras, Quadra 28 lote 01, Centro  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, Pess. Jur. de Águas Lindas de 
Goiás-GO, Atendendo ao que foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pessoa 
jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, inscrito no CGC/MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 9.514/97 art. 
26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica convidado a comparecer neste cartório, a fim 
de efetuar os pagamentos das prestações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas 
em virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel localizado a Casa B, Condomínio 
RESIDENCIAL GERA'S, Lote 12 da quadra C-27, situado no loteamento denominado 
MANSÕES VILLAGE, Águas Lindas de Goiás, devidamente registrado no R-08=65.381 em 
nome do devedor: ALLAN KAIQUE SANTOS ALMEIDA, CPFnº-067.450.041-51. Sob pena de 
convalescer o CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE 
IMÓVEL, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SFH - SISTEMA 
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. O mencionado(a) comprador(a) terá o prazo de quinze (15) 
dias para satisfazer aqueles pagamentos. E para que ninguém alegue ignorância e chegue ao 
conhecimento dos interessados, mandou que publicasse o presente Edital por três (03) dias 
consecutivos, na forma da Lei, e afixado na sede desta Serventia. Dado e passado nesta 
Cidade de Águas Lindas de Goiás-GO, aos 22.04.2022. Sandro Alexander Ferreira, Oficial do 
Registro Imobiliário. 
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Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc. Pes. Jur. 
de Águas Lindas de Goiás-GO 

Av. das Araras, Quadra 28 lote 01, Centro  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
  
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, 
Pess. Jur. de Águas Lindas de Goiás-GO, Atendendo ao que 
foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pessoa 
jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário Sul 
Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, inscrito no CGC/
MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 9.514/97 
art. 26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica convidado a 
comparecer neste cartório, a fim de efetuar os pagamentos das 
prestações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas 
em virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel 
localizado no Apartamento 003, térreo do Bloco B, no Edifí-
cio Condomínio RESIDENCIAL PORTO NOBRE XVIII, Lote 
51, situado no loteamento denominado MANSÕES CENTRO 
OESTE, Águas Lindas de Goiás, devidamente registrado no 
R-05=75.535 em nome da devedora KAUANA GONÇALVES 
DE PAULA, CPFnº-038.897.651-90. Sob pena de convalescer 
o CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO 
PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL, ALIENA-
ÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, FIANÇA E OUTRAS OBRI-
GAÇÕES, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV), 
RECURSOS DO FGTS. O mencionado(a) comprador(a) terá o 
prazo de quinze (15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E 
para que ninguém alegue ignorância e chegue ao conhecimento 
dos interessados, mandou que publicasse o presente Edital por 
três (03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixado na sede 
desta Serventia. Dado e passado nesta Cidade de Águas Lin-
das de Goiás-GO, aos 22.04.2022. Sandro Alexander Ferreira, 
Oficial do Registro Imobiliário. 

Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc. Pes. Jur. de           
 Águas Lindas de Goiás-GO 

Av. das Araras, Quadra 28 lote 01, Centro  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, Pess. Jur. de Águas Lindas de 
Goiás-GO, Atendendo ao que foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pessoa 
jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, inscrito no CGC/MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 9.514/97 art. 
26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica convidado a comparecer neste cartório, a fim 
de efetuar os pagamentos das prestações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas 
em virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel localizado no Apartamento 003, 
térreo do Bloco B, no Edifício Condomínio RESIDENCIAL PORTO NOBRE XVIII, Lote 51, 
situado no loteamento denominado MANSÕES CENTRO OESTE, Águas Lindas de Goiás, 
devidamente registrado no R-05=75.535 em nome da devedora KAUANA GONÇALVES DE 
PAULA, CPFnº-038.897.651-90. Sob pena de convalescer o CONTRATO DE COMPRA E 
VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL, 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, FIANÇA E OUTRAS OBRIGAÇÕES, PROGRAMA 
MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV), RECURSOS DO FGTS. O mencionado(a) 
comprador(a) terá o prazo de quinze (15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E para que 
ninguém alegue ignorância e chegue ao conhecimento dos interessados, mandou que 
publicasse o presente Edital por três (03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixado na sede 
desta Serventia. Dado e passado nesta Cidade de Águas Lindas de Goiás-GO, aos 
22.04.2022. Sandro Alexander Ferreira, Oficial do Registro Imobiliário. 
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Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc. Pes. Jur. 
de Águas Lindas de Goiás-GO 

Av. das Araras, Quadra 28 lote 01, Centro  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
  
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, 
Pess. Jur. de Águas Lindas de Goiás-GO, Atendendo ao que 
foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pes-
soa jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário Sul 
Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, inscrito no CGC/
MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 9.514/97 
art. 26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica convidado a 
comparecer neste cartório, a fim de efetuar os pagamentos das 
prestações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas 
em virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel 
localizado no Apartamento 203, no 2º Pavimento do Bloco 
B, Edifício Condomínio RESIDENCIAL PORTO NOBRE XVIII, 
Lote 51, situado no loteamento denominado MANSÕES CEN-
TRO OESTE, Águas Lindas de Goiás, devidamente registrado 
no R-04=75.543 em nome do devedor VAGNER RAMOS DOS 
SANTOS, CPFnº-705.454.651-25. Sob pena de convalescer o 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO 
PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL, ALIENA-
ÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, FIANÇA E OUTRAS OBRI-
GAÇÕES, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV), 
RECURSOS DO FGTS. O mencionado(a) comprador(a) terá o 
prazo de quinze (15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E 
para que ninguém alegue ignorância e chegue ao conhecimento 
dos interessados, mandou que publicasse o presente Edital por 
três (03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixado na sede 
desta Serventia. Dado e passado nesta Cidade de Águas Lindas 
de Goiás-GO, aos 22.04.2022. Sandro Alexander Ferreira, Oficial 
do Registro Imobiliário. 

Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc. Pes. Jur. de           
 Águas Lindas de Goiás-GO 

Av. das Araras, Quadra 28 lote 01, Centro  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, Pess. Jur. de Águas Lindas de 
Goiás-GO, Atendendo ao que foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pessoa 
jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, inscrito no CGC/MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 9.514/97 art. 
26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica convidado a comparecer neste cartório, a fim 
de efetuar os pagamentos das prestações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas 
em virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel localizado no Apartamento 203, 
no 2º Pavimento do Bloco B, Edifício Condomínio RESIDENCIAL PORTO NOBRE XVIII, Lote 
51, situado no loteamento denominado MANSÕES CENTRO OESTE, Águas Lindas de 
Goiás, devidamente registrado no R-04=75.543 em nome do devedor VAGNER RAMOS DOS 
SANTOS, CPFnº-705.454.651-25. Sob pena de convalescer o CONTRATO DE COMPRA E 
VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL, 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, FIANÇA E OUTRAS OBRIGAÇÕES, PROGRAMA 
MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV), RECURSOS DO FGTS. O mencionado(a) 
comprador(a) terá o prazo de quinze (15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E para que 
ninguém alegue ignorância e chegue ao conhecimento dos interessados, mandou que 
publicasse o presente Edital por três (03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixado na sede 
desta Serventia. Dado e passado nesta Cidade de Águas Lindas de Goiás-GO, aos 
22.04.2022. Sandro Alexander Ferreira, Oficial do Registro Imobiliário. 
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Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc. Pes. Jur. 
de Águas Lindas de Goiás-GO 

Av. das Araras, Quadra 28 lote 01, Centro  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
  
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, 
Pess. Jur. de Águas Lindas de Goiás-GO, Atendendo ao que 
foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pes-
soa jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário Sul 
Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, inscrito no CGC/
MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 9.514/97 
art. 26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica convidado 
a comparecer neste cartório, a fim de efetuar os pagamentos 
das prestações vencidas e os demais encargos contratuais, 
devidas em virtude de compromisso assumido na aquisição do 
imóvel localizado no Apartamento 108, no 1º Pavimento do 
Bloco B, no Edifício Condomínio RESIDENCIAL DAIRELL 5, 
Lote 10-C da quadra B-08, situado no loteamento denomi-
nado MANSÕES PÔR DO SOL, Águas Lindas de Goiás, 
devidamente registrado no R-04=80.281 em nome do devedor 
JOSUE BARROS DE LIMA, CPFnº-005.874.063-56. Sob 
pena de convalescer o CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 
TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HA-
BITACIONAL, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, FIANÇA 
E OUTRAS OBRIGAÇÕES, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA 
VIDA (PMCMV), RECURSOS DO FGTS. O mencionado(a) com-
prador(a) terá o prazo de quinze (15) dias para satisfazer aqueles 
pagamentos. E para que ninguém alegue ignorância e chegue 
ao conhecimento dos interessados, mandou que publicasse o 
presente Edital por três (03) dias consecutivos, na forma da Lei, e 
afixado na sede desta Serventia. Dado e passado nesta Cidade 
de Águas Lindas de Goiás-GO, aos 22.04.2022. Sandro Alexan-
der Ferreira, Oficial do Registro Imobiliário. 

Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc. Pes. Jur. de           
 Águas Lindas de Goiás-GO 

Av. das Araras, Quadra 28 lote 01, Centro  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, Pess. Jur. de Águas Lindas de 
Goiás-GO, Atendendo ao que foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pessoa 
jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, inscrito no CGC/MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 9.514/97 art. 
26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica convidado a comparecer neste cartório, a fim 
de efetuar os pagamentos das prestações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas 
em virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel localizado no Apartamento 108, 
no 1º Pavimento do Bloco B, no Edifício Condomínio RESIDENCIAL DAIRELL 5, Lote 10-C 
da quadra B-08, situado no loteamento denominado MANSÕES PÔR DO SOL, Águas Lindas 
de Goiás, devidamente registrado no R-04=80.281 em nome do devedor JOSUE BARROS DE 
LIMA, CPFnº-005.874.063-56. Sob pena de convalescer o CONTRATO DE COMPRA E 
VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL, 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, FIANÇA E OUTRAS OBRIGAÇÕES, PROGRAMA 
MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV), RECURSOS DO FGTS. O mencionado(a) 
comprador(a) terá o prazo de quinze (15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E para que 
ninguém alegue ignorância e chegue ao conhecimento dos interessados, mandou que 
publicasse o presente Edital por três (03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixado na sede 
desta Serventia. Dado e passado nesta Cidade de Águas Lindas de Goiás-GO, aos 
22.04.2022. Sandro Alexander Ferreira, Oficial do Registro Imobiliário. 
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Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc. Pes. Jur. 
de Águas Lindas de Goiás-GO 

Av. das Araras, Quadra 28 lote 01, Centro  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
  
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, 
Pess. Jur. de Águas Lindas de Goiás-GO, Atendendo ao que 
foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pes-
soa jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário Sul 
Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, inscrito no CGC/
MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 9.514/97 
art. 26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica convidado a 
comparecer neste cartório, a fim de efetuar os pagamentos das 
prestações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas 
em virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel 
localizado no Apartamento 01, no térreo do Bloco A, no 
Edifício Condomínio RESIDENCIAL DAIRELL 5, Lote 06 da 
quadra B-08, situado no loteamento denominado MANSÕES 
PÔR DO SOL, Águas Lindas de Goiás, devidamente registra-
do no R-04=72.002 em nome do devedor JOSE DE PAIVA 
ROCHA, CPFnº-042.363.093-86. Sob pena de convalescer o 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO 
PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL, ALIENA-
ÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, FIANÇA E OUTRAS OBRI-
GAÇÕES, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV), 
RECURSOS DO FGTS. O mencionado(a) comprador(a) terá o 
prazo de quinze (15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E 
para que ninguém alegue ignorância e chegue ao conhecimento 
dos interessados, mandou que publicasse o presente Edital por 
três (03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixado na sede 
desta Serventia. Dado e passado nesta Cidade de Águas Lindas 
de Goiás-GO, aos 22.04.2022. Sandro Alexander Ferreira, Oficial 
do Registro Imobiliário.
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, Pess. Jur. de Águas Lindas de 
Goiás-GO, Atendendo ao que foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pessoa 
jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, inscrito no CGC/MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 9.514/97 art. 
26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica convidado a comparecer neste cartório, a fim 
de efetuar os pagamentos das prestações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas 
em virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel localizado no Apartamento 01, 
no térreo do Bloco A, no Edifício Condomínio RESIDENCIAL 7LM XX E2, Lote 06 da quadra 
B-08, situado no loteamento denominado MANSÕES PÔR DO SOL, Águas Lindas de Goiás, 
devidamente registrado no R-04=72.002 em nome do devedor JOSE DE PAIVA ROCHA, 
CPFnº-042.363.093-86. Sob pena de convalescer o CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 
TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL, ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, FIANÇA E OUTRAS OBRIGAÇÕES, PROGRAMA MINHA 
CASA, MINHA VIDA (PMCMV), RECURSOS DO FGTS. O mencionado(a) comprador(a) terá o 
prazo de quinze (15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E para que ninguém alegue 
ignorância e chegue ao conhecimento dos interessados, mandou que publicasse o presente 
Edital por três (03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixado na sede desta Serventia. 
Dado e passado nesta Cidade de Águas Lindas de Goiás-GO, aos 22.04.2022. Sandro 
Alexander Ferreira, Oficial do Registro Imobiliário. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
  
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, 
Pess. Jur. de Águas Lindas de Goiás-GO, Atendendo ao que 
foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pessoa 
jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário Sul Qua-
dra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, inscrito no CGC/
MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 9.514/97 
art. 26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica convidado a 
comparecer neste cartório, a fim de efetuar os pagamentos das 
prestações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas 
em virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel 
localizado no Apartamento 204, no 2º Pavimento do Bloco A, 
no Edifício Condomínio RESIDENCIAL 7LM XX E1, Lote 08 da 
quadra B-08, situado no loteamento denominado MANSÕES 
PÔR DO SOL, Águas Lindas de Goiás, devidamente registra-
do no R-05=71.802 em nome do devedor MENDEL RIBEIRO 
DO NASCIMENTO, CPFnº-039.119.431-30. Sob pena de 
convalescer o CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO 
E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL, 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, FIANÇA E OUTRAS 
OBRIGAÇÕES, PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA (PM-
CMV), RECURSOS DO FGTS COM UTILIZAÇÃO DOS RECUR-
SOS DA CONTA VINCULADA DO FGTS DO(S) DEVEDOR(ES). 
O mencionado(a) comprador(a) terá o prazo de quinze (15) dias 
para satisfazer aqueles pagamentos. E para que ninguém alegue 
ignorância e chegue ao conhecimento dos interessados, mandou 
que publicasse o presente Edital por três (03) dias consecutivos, 
na forma da Lei, e afixado na sede desta Serventia. Dado e passa-
do nesta Cidade de Águas Lindas de Goiás-GO, aos 22.04.2022. 
Sandro Alexander Ferreira, Oficial do Registro Imobiliário. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, Pess. Jur. de Águas Lindas de 
Goiás-GO, Atendendo ao que foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pessoa 
jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, inscrito no CGC/MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 9.514/97 art. 
26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica convidado a comparecer neste cartório, a fim 
de efetuar os pagamentos das prestações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas 
em virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel localizado no Apartamento 204, 
no 2º Pavimento do Bloco A, no Edifício Condomínio RESIDENCIAL 7LM XX E1, Lote 08 da 
quadra B-08, situado no loteamento denominado MANSÕES PÔR DO SOL, Águas Lindas de 
Goiás, devidamente registrado no R-05=71.802 em nome do devedor MENDEL RIBEIRO DO 
NASCIMENTO, CPFnº-039.119.431-30. Sob pena de convalescer o CONTRATO DE COMPRA 
E VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL, 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA, FIANÇA E OUTRAS OBRIGAÇÕES, PROGRAMA 
MINHA CASA, MINHA VIDA (PMCMV), RECURSOS DO FGTS COM UTILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS DA CONTA VINCULADA DO FGTS DO(S) DEVEDOR(ES). O mencionado(a) 
comprador(a) terá o prazo de quinze (15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E para que 
ninguém alegue ignorância e chegue ao conhecimento dos interessados, mandou que 
publicasse o presente Edital por três (03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixado na sede 
desta Serventia. Dado e passado nesta Cidade de Águas Lindas de Goiás-GO, aos 
22.04.2022. Sandro Alexander Ferreira, Oficial do Registro Imobiliário. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
  
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. 
Doc, Pess. Jur. de Águas Lindas de Goiás-GO, Atendendo 
ao que foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
pessoa jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancá-
rio Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, inscrito 
no CGC/MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 
9.514/97 art. 26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica 
convidado a comparecer neste cartório, a fim de efetuar os 
pagamentos das prestações vencidas e os demais encar-
gos contratuais, devidas em virtude de compromisso assu-
mido na aquisição do imóvel localizado no Lote 07-A12 da 
quadra 04, situado no loteamento denominado MANSÕES 
IMPERATRIZ, Águas Lindas de Goiás, devidamente regis-
trado no R-03=39.548 em nome da devedora FRANCISCA 
MARLEIDE ALVES DA SILVA, CPFnº-056.164.104-89. Sob 
pena de convalescer o CONTRATO POR INSTRUMEN-
TO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE 
ISOLADA E MUTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA - CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL – FGTS 
- PMCMV. O mencionado(a) comprador(a) terá o prazo de 
quinze (15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E para 
que ninguém alegue ignorância e chegue ao conhecimento 
dos interessados, mandou que publicasse o presente Edital 
por três (03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixado 
na sede desta Serventia. Dado e passado nesta Cidade de 
Águas Lindas de Goiás-GO, aos 22.04.2022. Sandro Alexan-
der Ferreira, Oficial do Registro Imobiliário. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, Pess. Jur. de Águas Lindas de 
Goiás-GO, Atendendo ao que foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pessoa 
jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, inscrito no CGC/MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 9.514/97 art. 
26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica convidado a comparecer neste cartório, a fim 
de efetuar os pagamentos das prestações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas 
em virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel localizado no Lote 07-A12 da 
quadra 04, situado no loteamento denominado MANSÕES IMPERATRIZ, Águas Lindas de 
Goiás, devidamente registrado no R-03=39.548 em nome da devedora FRANCISCA 
MARLEIDE ALVES DA SILVA, CPFnº-056.164.104-89. Sob pena de convalescer o 
CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE 
ISOLADA E MUTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CARTA DE CRÉDITO 
INDIVIDUAL – FGTS - PMCMV. O mencionado(a) comprador(a) terá o prazo de quinze (15) 
dias para satisfazer aqueles pagamentos. E para que ninguém alegue ignorância e chegue ao 
conhecimento dos interessados, mandou que publicasse o presente Edital por três (03) dias 
consecutivos, na forma da Lei, e afixado na sede desta Serventia. Dado e passado nesta 
Cidade de Águas Lindas de Goiás-GO, aos 22.04.2022. Sandro Alexander Ferreira, Oficial do 
Registro Imobiliário. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANESSA 
VERAS DE 
MACEDO:975
72209149

Assinado de forma 
digital por VANESSA 
VERAS DE 
MACEDO:97572209149 
Dados: 2022.04.22 
11:35:44 -03'00'

Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc. Pes. Jur. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
  
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. 
Doc, Pess. Jur. de Águas Lindas de Goiás-GO, Atendendo 
ao que foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
pessoa jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário 
Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, inscrito 
no CGC/MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei 
nº 9.514/97 art. 26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que 
fica convidado a comparecer neste cartório, a fim de efe-
tuar os pagamentos das prestações vencidas e os demais 
encargos contratuais, devidas em virtude de compromisso 
assumido na aquisição do imóvel localizado no Lote 27-L 
da quadra 104 Conjunto A, Setor 10, situado no loteamento 
denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas de 
Goiás, devidamente registrado no R-03=33.990 em nome 
da devedora MARIA ENY DE LIMA CAVALCANTE, CPF 
nº-009.029.911-67. Sob pena de convalescer o CONTRATO 
POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA 
DE UNIDADE ISOLADA E MUTUO COM OBRIGAÇÕES E 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CARTA DE CRÉDITO INDIVIDU-
AL – FGTS - PMCMV. O mencionado(a) comprador(a) terá 
o prazo de quinze (15) dias para satisfazer aqueles paga-
mentos. E para que ninguém alegue ignorância e chegue ao 
conhecimento dos interessados, mandou que publicasse 
o presente Edital por três (03) dias consecutivos, na forma 
da Lei, e afixado na sede desta Serventia. Dado e passado 
nesta Cidade de Águas Lindas de Goiás-GO, aos 22.04.2022. 
Sandro Alexander Ferreira, Oficial do Registro Imobiliário. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, Pess. Jur. de Águas Lindas de 
Goiás-GO, Atendendo ao que foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pessoa 
jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, inscrito no CGC/MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 9.514/97 art. 
26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica convidado a comparecer neste cartório, a fim 
de efetuar os pagamentos das prestações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas 
em virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel localizado no Lote 27-L da 
quadra 104 Conjunto A, Setor 10, situado no loteamento denominado PARQUE DA 
BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás, devidamente registrado no R-03=33.990 em nome da 
devedora MARIA ENY DE LIMA CAVALCANTE, CPFnº-009.029.911-67. Sob pena de 
convalescer o CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE 
UNIDADE ISOLADA E MUTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - CARTA DE 
CRÉDITO INDIVIDUAL – FGTS - PMCMV. O mencionado(a) comprador(a) terá o prazo de 
quinze (15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E para que ninguém alegue ignorância e 
chegue ao conhecimento dos interessados, mandou que publicasse o presente Edital por três 
(03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixado na sede desta Serventia. Dado e passado 
nesta Cidade de Águas Lindas de Goiás-GO, aos 22.04.2022. Sandro Alexander Ferreira, 
Oficial do Registro Imobiliário. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
  
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. 
Doc, Pess. Jur. de Águas Lindas de Goiás-GO, Atendendo 
ao que foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, 
pessoa jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário 
Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, inscrito 
no CGC/MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 
9.514/97 art. 26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica 
convidado a comparecer neste cartório, a fim de efetuar os 
pagamentos das prestações vencidas e os demais encargos 
contratuais, devidas em virtude de compromisso assumido 
na aquisição do imóvel localizado no Apartamento 201, no 
1° Pavimento, Bloco N no Edifício Condomínio RESIDEN-
CIAL SÃO GERALDO II, Lote 11 da quadra 85 Conjunto 
A, Setor 11, situado no loteamento denominado PARQUE 
DA BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás, devidamente 
registrado no R-03=62.361 em nome do devedor CAIO DIAS 
CARDOSO, CPFnº-067.511.401-26. Sob pena de convalescer 
o CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA 
E COMPRA DE IMÓVEL, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
EM GARANTIA - CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL - CCF-
GTS – PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA - PCVA (MP 
996/2020). O mencionado(a) comprador(a) terá o prazo de 
quinze (15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E para 
que ninguém alegue ignorância e chegue ao conhecimento dos 
interessados, mandou que publicasse o presente Edital por três 
(03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixado na sede desta 
Serventia. Dado e passado nesta Cidade de Águas Lindas de 
Goiás-GO, aos 22.04.2022. Sandro Alexander Ferreira, Oficial 
do Registro Imobiliário.

Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc. Pes. Jur. de           
 Águas Lindas de Goiás-GO 

Av. das Araras, Quadra 28 lote 01, Centro  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, Pess. Jur. de Águas Lindas de 
Goiás-GO, Atendendo ao que foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pessoa 
jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, inscrito no CGC/MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 9.514/97 art. 
26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica convidado a comparecer neste cartório, a fim 
de efetuar os pagamentos das prestações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas 
em virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel localizado no Apartamento 201, 
no 1° Pavimento, Bloco N no Edifício Condomínio RESIDENCIAL SÃO GERALDO II, Lote 11 
da quadra 85 Conjunto A, Setor 11, situado no loteamento denominado PARQUE DA 
BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás, devidamente registrado no R-03=62.361 em nome do 
devedor CAIO DIAS CARDOSO, CPFnº-067.511.401-26. Sob pena de convalescer o 
CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, 
MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL - 
CCFGTS – PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA - PCVA (MP 996/2020). O 
mencionado(a) comprador(a) terá o prazo de quinze (15) dias para satisfazer aqueles 
pagamentos. E para que ninguém alegue ignorância e chegue ao conhecimento dos 
interessados, mandou que publicasse o presente Edital por três (03) dias consecutivos, na 
forma da Lei, e afixado na sede desta Serventia. Dado e passado nesta Cidade de Águas 
Lindas de Goiás-GO, aos 22.04.2022. Sandro Alexander Ferreira, Oficial do Registro 
Imobiliário. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
  
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, 
Pess. Jur. de Águas Lindas de Goiás-GO, Atendendo ao que 
foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pessoa 
jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário Sul 
Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, inscrito no CGC/
MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 9.514/97 art. 
26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica convidado a com-
parecer neste cartório, a fim de efetuar os pagamentos das pres-
tações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas em 
virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel loca-
lizado no Apartamento 203, no Pavimento Superior, localizado 
no CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MESTRA SIMONE, Lote 40 
da quadra 70 Conjunto B, Setor 09, situado no loteamento de-
nominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás, 
devidamente registrado no R-07= 90.923 em nome do devedor 
REGINALDO RODRIGUES DA SILVA, CPF nº- 050.672.171-03. 
Sob pena de convalescer o CONTRATO POR INSTRUMENTO 
PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, MUTUO E 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - CARTA DE CRÉ-
DITO INDIVIDUAL Â CCFGTS – PROGRAMA CASA VERDE 
E AMARELA - PCVA (MP 996/2020) - RECURSOS DO FGTS 
COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA VINCULADA 
DO FGTS DO DEVEDOR. O mencionado(a) comprador(a) terá o 
prazo de quinze (15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E 
para que ninguém alegue ignorância e chegue ao conhecimento 
dos interessados, mandou que publicasse o presente Edital por 
três (03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixado na sede 
desta Serventia. Dado e passado nesta Cidade de Águas Lindas 
de Goiás-GO, aos 22.04.2022. Sandro Alexander Ferreira, Oficial 
do Registro Imobiliário. 

Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc. Pes. Jur. de           
 Águas Lindas de Goiás-GO 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, Pess. Jur. de Águas Lindas de 
Goiás-GO, Atendendo ao que foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pessoa 
jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, inscrito no CGC/MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 9.514/97 art. 
26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica convidado a comparecer neste cartório, a fim 
de efetuar os pagamentos das prestações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas 
em virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel localizado no Apartamento 203, 
no Pavimento Superior, localizado no CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MESTRA SIMONE, 
Lote 40 da quadra 70 Conjunto B, Setor 09, situado no loteamento denominado PARQUE 
DA BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás, devidamente registrado no R-07= 90.923 em nome 
do devedor REGINALDO RODRIGUES DA SILVA, CPFnº- 050.672.171-03. Sob pena de 
convalescer o CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE 
IMÓVEL, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - CARTA DE CRÉDITO 
INDIVIDUAL Â CCFGTS – PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA - PCVA (MP 996/2020) - 
RECURSOS DO FGTS COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA VINCULADA DO 
FGTS DO DEVEDOR. O mencionado(a) comprador(a) terá o prazo de quinze (15) dias para 
satisfazer aqueles pagamentos. E para que ninguém alegue ignorância e chegue ao 
conhecimento dos interessados, mandou que publicasse o presente Edital por três (03) dias 
consecutivos, na forma da Lei, e afixado na sede desta Serventia. Dado e passado nesta 
Cidade de Águas Lindas de Goiás-GO, aos 22.04.2022. Sandro Alexander Ferreira, Oficial do 
Registro Imobiliário. 
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EDITAL DE INTIMAÇÃO 
  
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, 
Pess. Jur. de Águas Lindas de Goiás-GO, Atendendo ao que 
foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pessoa 
jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário Sul 
Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, inscrito no CGC/
MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 9.514/97 
art. 26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica convidado a 
comparecer neste cartório, a fim de efetuar os pagamentos das 
prestações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas 
em virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel 
localizado no Apartamento Duplex 06, no Edifício Condomínio 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROCHA DA ODISSEIA VI, 
Lote 16 da Quadra 02-B, situado no loteamento denominado 
MANSÕES ODISSÉIA, Águas Lindas de Goiás, devidamente 
registrado no R-02= 89.370 em nome do devedor EDUARDO 
SAMUEL RODRIGUES DA SILVA, CPFnº- 067.838.013-90. 
Sob pena de convalescer o CONTRATO POR INSTRUMENTO 
PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, MUTUO E 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - CARTA DE CRÉ-
DITO INDIVIDUAL Â CCFGTS – PROGRAMA CASA VERDE 
E AMARELA - PCVA (MP 996/2020) - RECURSOS DO FGTS. 
COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA VINCULADA 
DO FGTS DO DEVEDOR. O mencionado(a) comprador(a) terá o 
prazo de quinze (15) dias para satisfazer aqueles pagamentos. E 
para que ninguém alegue ignorância e chegue ao conhecimento 
dos interessados, mandou que publicasse o presente Edital por 
três (03) dias consecutivos, na forma da Lei, e afixado na sede 
desta Serventia. Dado e passado nesta Cidade de Águas Lindas 
de Goiás-GO, aos 22.04.2022. Sandro Alexander Ferreira, Oficial 
do Registro Imobiliário. 

Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc. Pes. Jur. de           
 Águas Lindas de Goiás-GO 

Av. das Araras, Quadra 28 lote 01, Centro  
 

EDITAL DE INTIMAÇÃO 
 
 
Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, Pess. Jur. de Águas Lindas de 
Goiás-GO, Atendendo ao que foi requerido pelo CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, pessoa 
jurídica de direito misto, com sede no  Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, inscrito no CGC/MF-00.360.305/0001-04, vem nos termos da Lei nº 9.514/97 art. 
26, parágrafo 1º, 2º e 3º, FAZ SABER, que fica convidado a comparecer neste cartório, a fim 
de efetuar os pagamentos das prestações vencidas e os demais encargos contratuais, devidas 
em virtude de compromisso assumido na aquisição do imóvel localizado no Apartamento 
Duplex 06, no Edifício Condomínio CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ROCHA DA ODISSEIA VI, 
Lote 16 da Quadra 02-B, situado no loteamento denominado MANSÕES ODISSÉIA, Águas 
Lindas de Goiás, devidamente registrado no R-02= 89.370 em nome do devedor EDUARDO 
SAMUEL RODRIGUES DA SILVA, CPFnº- 067.838.013-90. Sob pena de convalescer o 
CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, 
MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL Â 
CCFGTS – PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA - PCVA (MP 996/2020) - RECURSOS 
DO FGTS. COM UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA VINCULADA DO FGTS DO 
DEVEDOR. O mencionado(a) comprador(a) terá o prazo de quinze (15) dias para satisfazer 
aqueles pagamentos. E para que ninguém alegue ignorância e chegue ao conhecimento dos 
interessados, mandou que publicasse o presente Edital por três (03) dias consecutivos, na 
forma da Lei, e afixado na sede desta Serventia. Dado e passado nesta Cidade de Águas 
Lindas de Goiás-GO, aos 22.04.2022. Sandro Alexander Ferreira, Oficial do Registro 
Imobiliário. 
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Resolva o passatempo, preenchendo o quadro. Coloque S (Sim) em todas as afirmações e 
complete com N (Não) os quadrinhos restantes (veja o exemplo). Para isso, use sempre a lógica.
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1. A criança de 
cinco anos gosta 
de assistir ao 
desenho “Peppa 
Pig”.

2. Alberto adora 
assistir ao 
“Pocoyo”.

3. Caio tem seis 
anos.

Desenhos animados infantis
Ontem três crianças de idades diferentes passaram a manhã entretidas com 
os desenhos animados da televisão. Considerando as dicas,  descubra o nome 
de cada criança, seu desenho 
favorito e sua idade.

BESTEIROL DO SEU DEDÉ

QUADRINHOS

HORÓSCOPO

Nunca peguei 
sua amiga, 
e não quero 

pegar de novo.

Há grandes defi-
nições pelas quais 
você vem passando 
no relacionamento. 

É um céu que exige de você 
escolhas profundas e um en-
tendimento da complexidade 
dos sentimentos envolvidos. 
Uma pessoa está com dificul-
dades e isso também o afeta.

É preciso filtrar as 
ideias e avaliar se 
as regras estabe-
lecidas no trabalho 

estão de acordo com o seu mo-
mento atual e as suas neces-
sidades. Você será testado em 
suas escolhas e, por isso, deve-
rá avaliar os conflitos existentes 
e ampliar o seu campo de visão.

Você está sentindo 
dificuldades para 
avaliar as necessi-

dades afetivas. O mesmo pode 
ressoar nos filhos e em roman-
ces. É um céu tenso para ava-
liar como deve se relacionar, 
levando em consideração os 
sentimentos mais profundos. 
Cuide mais de si mesmo.

É um dia para en-
carar as neces-
sidades de afeto 

em família. A maturidade deve 
ser o ponto de partida para que 
você consiga tomar decisões 
com mais desenvoltura. Pode 
ser que você sinta dificuldades 
para entender o comportamen-
to de uma pessoa.

A relação com 
pessoas do conví-
vio, com foco em 

parentes, pode vir com ten-
sões e você será testado em 
suas escolhas e também nas 
palavras que serão ditas. É 
preciso atuar com maturida-
de para que consiga encerrar 
essa experiência.

Há desafios 
para interagir 
com os investi-

mentos e também com os 
recursos compartilhados. O 
céu exige de você escolhas 
maduras e assertivas para 
obter soluções. O desape-
go é essencial e deve ser 
exercitado por você.

Para promover 
o autodesenvol-
vimento é pre-

ciso desenvolver o autovalor 
e amadurecer algumas deci-
sões. O cenário é de conflitos 
com uma pessoa, e isso tam-
bém pode gerar desafetos e 
competições. Você não pre-
cisa alimentar tais posturas.

O céu pede que 
você avalie as par-
cerias e, se for pos-

sível, que desapegue de situa-
ções que geram desgastes. 
Tudo na vida tem o seu pro-
pósito e um tempo certo para 
durar. O céu pede que você 
avalie os medos que acen-
tuam prisões com pessoas.

É preciso ava-
liar a qualidade 
das amizades e 

possíveis experiências que 
acentuam competições e 
conflitos afetivos. Haverá a 
oportunidade de identificar o 
seu valor e de fazer escolhas 
interessantes para o seu de-
senvolvimento pessoal.

O foco profissio-
nal ou decisões 
que impulsionam 

os compromissos podem 
gerar desafetos ou um cená-
rio competitivo. O céu pede 
atenção para não cair nas 
armadilhas do ego. Já parou 
para observar o seu valor e 
as suas necessidades?

Os acontecimen-
tos deste dia lhe 
darão a oportuni-
dade de expressar 

os sentimentos com uma 
pessoa ou por uma pessoa. 
O cenário exige de você sa-
bedoria e maturidade para 
expressar o que sente, com o 
objetivo de vencer os medos.

Será preciso fazer 
escolhas financei-
ras com o objeti-

vo de impulsionar os ganhos 
materiais e de concretizar in-
vestimentos. O mesmo pode 
acontecer ao analisar possíveis 
parcerias e acordos. Podem 
surgir conflitos, mas não é pos-
sível adiar os compromissos.

Garfield


