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Sandes Junior, autor de várias leis defendendo as 
mulheres, abriu mão do salário de vereador e quer 
defender Goiás como Deputado Federal (PP)

JOICE GABRIELA- Um dos 
maiores comunicadores 
do rádio e da televisão 
no Estado de Goiás, San-
des Júnior, vereador por 
Goiânia, participou do 
Jornal da Gazeta, edição 
do almoço de sexta-feira, 
29 de julho, conversan-
do com o apresentador 
Thiago Mendes.

Sandes Junior é tam-
bém advogado e dono de 
uma agência de publici-
dade. Por estar sempre 
na Tv, ter esse contato di-
reto com o público é bem 
mais cobrado pela po-
pulação, que o vê como 
uma ponte para solucio-
nar os problemas sociais.

No seu mandato como 
deputado ele dá destaque 
à PEC da juventude, pro-
jeto de emenda à Consti-
tuição que permitiu gran-
des avanços na educação 
e no primeiro emprego.

Projetos na Câmera que 
ele considera importante e 
que foi apresentado por ele:

Proibir bicicletas e 
skates onde as pessoas 
caminhem, para evitar 
acidentes, ter soro an-

tiofídico em todos os 
postos de saúde dispo-
níveis para a população 
e prioridade de atendi-
mento de crianças, ido-
sos, crianças vítimas de 
violência em hospitais 
públicos e particulares. 

Sobre a gestão de Ro-
gério Cruz, que se tornou 
prefeito após a morte de 
Maguito Vilela, esse um 
ano e meio de mandato 
ele avalia como bom.

“Estava no subcons-
ciente das pessoas: o ex-
-prefeito Iris falou que 
deixou dinheiro em cai-
xa, para concluir todas as 
obras. Então o primeiro 
ano foi muito importante, 
para dar sequência a todas 
as obras que estão sen-
do concluídas. Está com 
a nota boa porque estão 
concluindo o que o Iris 
deixou, como: O terminal 
Isidória, viaduto Iris Re-
zende e acredito que até 
começo do ano que vem, já 
esteja praticamente pron-
ta a obra do BRT que foi 
o ex-prefeito Paulo Garcia 
que começou. E em qua-
se todas essas obras foi o 

Baldy que liberou recursos 
quando era ministro das 
cidades”, pontuou Sandes.

Sandes citou na entre-
vista que desde o dia pri-
meiro de janeiro de 2021 
não recebe salário de vere-
ador, abriu mão do salário 
por opção. Tem como mis-
são lutar pelas mulheres e 
foi autor de vários projetos 
de lei como: Lei Maria da 
Penha, lei contra o femini-
cídio que foi alterada para 
12 anos de pena mínima 
de reclusão. Co-autor da lei 
Carolina Dieckmann, que 
é crime divulgar fotos ínti-
mas e de sua autoria se for 
eleito como deputado fede-
ral quer reapresentar o pro-
jeto onde exige castração 
química para estupradores.

Seu grande sonho como 
pré-candidato a Deputado 
Federal (PP) é ser reeleito 
para poder “aprovar ou-
tra Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC): a 
PEC do Cerrado, que pre-
cisa de medidas protetivas 
urgentes, pois o Cerrado 
está sendo devastado para 
plantações do agronegó-
cio”, informou Sandes.

“castração química para estupradores e aprovar a PEC do Cerrado, que precisa de medidas protetivas urgentes”

Divulgação

Doutora Cristina Lopes pré-candidata a Deputada Federal 
por Goiás fala sobre redemocratização e cenário político 

Dos 35 vereadores 
de Goiânia, Cristina 
Lopes Afonso (PDT) foi 
a segunda mais vota-
da em 2016, com 9.114 
votos. Hoje no segundo 
mandato como verea-
dora a parlamentar vai 
disputar uma vaga na 
Câmara Federal.

Dra. Cristina como é 
popularmente conhe-
cida, é natural de Cia-
norte, Paraná, gradua-
da em Educação Física 
e Fisioterapia, com es-
pecialidade em Derma-
to-funcional. Por mais 
de 20 anos, foi chefe do 
Serviço de Saúde Re-
ferência em Queima-
dura em Goiás. Ajudou 
a fundar o Núcleo de 
Proteção aos Queima-
dos, a Liga Acadêmica 
de Queimaduras em 
Goiânia, a Sociedade 
Brasileira de Queima-
duras, a Federação 
Latino-Americana de 
Queimaduras e o curso 
de Fisioterapia da Ese-
ffego, onde deu aulas 
por 15 anos.

Durante o Jornal Ga-
zeta edição do almoço, 
com apresentação de 

Thiago Mendes, Cristi-
na falou porque deci-
diu ser pré-candidata a 
Deputada Federal.

“Eu quero ser depu-
tada federal porquê eu 
venho do movimento 
estudantil, fiz facul-
dade na Universidade 
Federal do Paraná nos 
anos 80, nós tivemos 
um trabalho muito for-
te pela redemocrati-
zação do nosso país e 
conseguirmos, veio o 
movimento das diretas 
já, hoje nós estamos em 
um processo democrá-
tico e eu vejo que nos 
próximos quatro anos, 
vença quem vencer nas 
eleições majoritárias, 
nós teremos quatro 
anos muito difíceis, de 
muito conflito, a popu-
lação está muito divi-
dida e eu compreendo 
que com minha expe-
riência de vida, como 
profissional e políti-
ca-eleitoral, eu tenho 
condições e capacida-
de de estabelecer um 
bom diálogo, nós pre-
cisamos de pessoas que 
trabalham pelo proces-
so de reunificação da 

nossa população que 
dividida traz prejuízo 
para um todo”, afirmou.

 Para a Dra. Cristina 
Lopes, a falta de diálo-
go é um perigo para a 
população e aos mais 
vulneráveis. “Há uma 
tensão com se estivés-
semos em um ‘ring’, 
uma disputa e compe-
tição de forças e não 
de ideias, propostas e 
projetos, afinal é isso 
que se espera de uma 
disputa política, a dis-
puta hoje no Brasil é 
uma disputa de força 
‘raivosa’, desabafou.

Na Câmara de Goiâ-
nia, Dra Cristina ocupou 
a presidência da Comis-
são das Pessoas com De-
ficiência e Necessidades 
Especiais e integrou as 
Comissões Mista, do 
Trabalho, de Direitos 
Humanos, de Desenvol-
vimento Econômico e 
de Meio Ambiente.

Assista a entrevista na 
íntegra no canal do You-
Tube: Gazetaplay. O Jor-
nal Gazeta é de segunda a 
sexta, começa às 12:30hs 
e termina às 14hs.

Julliana Cardoso “Há uma tensão, uma disputa de forças e não de propostas e projetos”
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Quero capacitar as 
pessoas para o mercado 
de trabalho, Hugo Antônio 
Gonçalves, pré-candidato 
a deputado estadual (PL)

JOICE GABRIELA- No Jornal 
da Gazeta, edição do al-
moço de sexta-feira, 29 
de julho, o apresentador 
Thiago Mendes conver-
sou com Hugo Antônio 
Gonçalves, empresário 
do ramo gastronômico, 
que falou sobre o empre-
endedorismo e sobre sua 
pré-candidatura a depu-
tado estadual pelo (PL).

Hugo relembrou os 
momentos difíceis da crise 
com a pandemia Covid-19, 
onde não teve nenhum re-

presentante legítimo da sua 
categoria e por essa razão 
nasceu a vontade de entrar 
na política. Ele que conhece 
bem os desafio do empreen-
dedorismo acredita que um 
político para representar a 
categoria precisa ter experi-
ência na prática, não apenas 
falar por falar. “Como você 
vai representar uma classe 
se nunca passou por isso?”, 
questionou Hugo.

Quer ser eleito deputa-
do estadual para criar pro-
jetos, parcerias para capa-

citar pessoas que chegam 
aqui na capital de outros 
Estados e dos interiores. 
Planeja melhorar a inclu-
são das pessoas no mer-
cado de trabalho, para re-
solver a lacuna que existe 
entre a falta de mão de obra 
nas empresas e o alto nú-
mero de desempregados.

Assista a entrevista 
completa no canal do you-
tube: Gazetaplay. Jornal da 
Gazeta de segunda à sexta, 
começa às 12:30HS e ter-
mina às 14:00HS. 

Empresário do ramo gastronômico e pré-candidato a deputado estadual (PL)

Bispo Primaz da Assembleia 
de Deus declara apoio 
a Mendanha e João Campos

O bispo primaz das 
Assembleias de Deus 
Ministério Madureira, 
Manoel Ferreira, de-
clarou apoio a Gustavo 
Mendanha (Patriota) e 
João Campos (Republi-
canos), pré-candidatos 
a governador e ao Sena-
do, respectivamente. 

Em vídeo divulgado 
nesta quarta-feira (27), 
o bispo, que é a maior 

autoridade religiosa da 
Assembleia Madurei-
ra, pediu ainda que os 
membros apoiem e se 
empenhem no projeto 
de Mendanha e Cam-
pos, durante as elei-
ções para o pleito de 
2022. O registro foi fei-
to no Rio de Janeiro, na 
casa do religioso.

“Tem o meu apoio, 
o apoio da nossa con-

venção. É nosso irmão 
em Cristo, irmão de Fé e 
Camarada”, disse o bis-
po, completando que o 
ex-prefeito de Aparecida 
já demonstrou que tem 
competência e está certo 
de que ele fará o melhor 
governo de Goiás. 

Gustavo Mendanha e 
João Campos são mem-
bros da Assembleia de 
Deus, em Goiás.
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. Nos dias 06, 13, 20 e 27 de agosto, o Sesc Centro realiza 

uma edição do Sesc Cegonha, para futuras mamães e suas 
redes de apoio. Serão abordados temas como alimentação 
saudável na gestação, cuidados na gestação, parto e puer-
pério, mudanças físicas da gestação e exercícios de preparo 
para o parto, os cuidados com o bebê, amamentação, a im-
portância da boa alimentação na gestação, dicas para alívio 
de cólicas e aumento na produção de leite, obstipação da 
gestante, mil dias, aspectos psicológicos da gestação, rotina 
de sono dos bebês e direitos das gestantes.

2. O Sesc Cegonha terá também oficina de técnicas de 
banho do bebê e troca de fraldas, e conta com uma equipe 
multidisciplinar formada por fisioterapeuta, nutricionista, 
pediatra, consultora do sono, fonoaudióloga,  ginecologis-
ta/obstetra, psicóloga e enfermeira. As aulas serão sempre 
aos sábados, das 8h às 12h. Inscrições presencialmente na 
Central de Atendimento do Sesc Centro. Valor de R$ 25,00 
para trabalhadores do comércio e dependentes; R$ 40,00 
para conveniados; e R$ 50,00 para o público em geral.

1º Encontro de Moda
Amanhã, terça-feira (02), a partir das 18h, o Sindlojas 

Goiás promove na sua sede, o 1º Encontro de Moda, exclusi-
vo a lojistas dos segmentos de roupas e calçados, em parce-
ria com o Amarê Fashion, Senac, Fecomércio, Sesc e marcas 
apoiadoras. O encontro terá palestra com o consultor de 
imagem e moda, stylist Arlindo Grund, exposição de novos 
produtos das marcas apoiadoras, espaço para networking, 
sorteio de brindes e de viagens, regado com farto coquetel. 
Detalhes: 3541-3054. Inscrições: sindlojas-go.gom.br. As 
vagas são limitadas.

Vitrine

Divulgação

ARLINDO GRUND EM 
GOIÂNIA - Amanhã, terça-
feira, dia 02 de agosto, 
o ex-apresentador do 
programa “Esquadrão da 
Moda” e atualmente do 
programa “Tenha Estilo”, 
ambos do SBT, o stylist 
Arlindo Grund, ministrará 
palestra no 1º Encontro 
de Moda, promovido pelo 
Sindlojas. Arlindo é pós-
graduado em Marketing 
pela Faculdade Getúlio 
Vargas e especialista pela 
Universidade Federal Rural 
de Pernambuco, também 
apresentou no Canal Sony 
o programa A Roupa Ideal

APRENDIZADO E CONEXÃO - O presidente da Sicredi 
Campo Grande, Wardes Lemos, a diretora executiva da 
Sicredi Planalto Central, Cheila Girardello, o presidente da 
Central Sicredi Brasil Central, Celso Figueira e o conselheiro 
de administração da Central Sicredi Brasil Central, 
Giancarlo Silveira, participaram da Conferência Mundial das 
Cooperativas de Crédito, iniciativa do Conselho Mundial 
de Cooperativas de Crédito (WOCCU, sigla em inglês), na 
cidade de Glasgow, na Escócia

Divulgação
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n VOCÊ SABIA? A 
catarata Congênita surge 
logo no nascimento 
por causa de infecções 
intrauterinas como 
rubéola, sarampo ou 
sífilis.
n VEM SABER - O 
Instituto de Longevidade 
MAG, oferece cursos 
gratuitos online para 
quem busca aprimorar 
e adquirir novas 
habilidades nas áreas 
de empreendedorismo, 
carreira e entrevista 
de emprego, além de 
cursos de requalificação 
em outras áreas. 
Informações e inscrições 
devem ser feitas pelo site 
do Instituto.
n CELEBRANDO 80 
ANOS - A Coca-Cola 
lançou a campanha 
Desejos para o Futuro, 
para comemorar seus 
80 anos na vida dos 
brasileiros. Além de um 
filme inédito, a campanha 
contém ações, peças 
digitais e uma logomarca 
celebrativa para a data. 
Nascida em Atlanta, 
nos EUA, em 1886, 
a Coca-Cola iniciou 
sua expansão global 
rapidamente, e em 1942, 
a marca chegou ao 
Brasil, Argentina e Bolívia. 
Hoje, celebra a presença 
em mais de 200 países.
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INOVAÇÕES TECNOLÓGICAS - O diretor executivo da 
Yellot, Pedro Bouhid, e cerca de 30 empresários do Brasil 
passaram sete 
dias em Palo 
Alto, no Vale 
do Silício, na 
Califórnia, onde 
participaram 
de uma 
imersão pela 
Plataforma de 
Conhecimento 
em Negócios 
StartSe, com 
representantes 
de empresas 
como Google e Tesla. Na foto, Krystel Leal que é head de 
Operações da StartSe, Pedro Bouhid exibindo o certificado 
do curso e o escritor e sócio da StartSe, Maurício 
Benvenutti

Divulgação

DANOS MORAIS

CHAMADA EXCEDENTE

Empresa de ônibus é condenada a 
indenizar em R$ 3 mil passageiro que 
esperou 8 horas para conseguir embarcar

PUC-GO é acionada por mudar edital do vestibular 
para medicina na véspera do chamamento dos 
aprovados em segunda chamada

Esperou por 8 horas 
ininterruptas na 
rodoviária e que sentiu 
fome e cansaço, 
além de sentimento 
de descaso

DA REDAÇÃO - A Real Maia 
Transportes Terrestres Ei-
reli – Epp foi condenada a 
indenizar um passageiro 
que esperou por 8 horas 
em rodoviária para em-
barcar em ônibus. Foi ar-
bitrado o valor de R$ 3 mil, 
a título de danos morais, 
em projeto de sentença 
da juíza leiga Samara Cos-
ta Barbosa, homologado 
pelo juiz Jesus Rodrigues 
Camargos, do Juizado Es-
pecial Cível de Uruaçu, no 
interior de Goiás.

Segundo relatou no pe-
dido o advogado Augustto 
Guimarães Araujo, do escri-
tório Augustto Guimarães 
Advocacia e Consultoria, o 
passageiro adquiriu passa-
gem de Marabá (PA) para 
Uruaçu, com escala em Pa-

raíso (TO). Contudo, ao che-
gar na rodoviária da cidade 
do Tocantins, não existia 
nenhuma informação so-
bre o segundo ônibus, que o 
levaria até seu destino.

Sustentou que, sem 
alternativa, esperou por 8 
horas ininterruptas na ro-
doviária e que sentiu fome 
e cansaço, além de senti-
mento de descaso por ter 
sido largo na rodoviária sem 
qualquer suporte da empre-
sa de ônibus. Ele só chegou 
a Uruaçu no dia seguinte ao 
previsto inicialmente.

Em sua contestação, 
a empresa alegou que, ao 
comprar o bilhete com an-
tecedência, o passageiro 
não se atentou para os horá-
rios da conexão com o outro 
veículo. E que, pelo horário 
que embarcou no primeiro 
ônibus, ainda em Marabá, 
seria impossível chegar em 
Paraíso a tempo de ingres-
sar no segundo veículo. 
Afirmou, ainda, que em 
momento algum o reque-
rente ficou desamparado, 

pois a empresa ofertou a ele 
toda assistência necessária.

Contudo, ao analisar 
o caso, a juíza leiga escla-
receu que a empresa de 
ônibus não apresentou 
nenhum documento que 
impeça, modifique ou seja 
capaz de extinguir o direito 
da parte autora. Não com-
provou que prestou o ser-
viço de forma adequada, 
inclusive, cumprindo com 
deu dever de informação.

A juíza leiga disse que, 
pelas provas apresenta-
das, ficou evidente a falha 
na prestação do serviço, 
considerando que o pas-
sageiro teve de esperar na 
rodoviária, sem qualquer 
assistência, e só chegou 
ao seu destino no dia se-
guinte ao previsto. Disse 
que a situação vivencia-
da pelo reclamante não 
se confunde com o mero 
aborrecimento do cotidia-
no, sendo demonstrada a 
obrigação de indenizar.

COM INFORMAÇÕES DE 
ROTA JURÍDICA

Ingressar na faculdade de 
Medicina está entre os so-
nhos de boa parte dos estu-
dantes, mas, diante da con-
corrência, essa nem sempre é 
uma tarefa fácil. Mas, quando 
se consegue a aprovação, não 
faltam motivos para come-
morar. Foi isso o que fez um 
estudante de Goiânia, con-
vocado em 2ª chamada para 
o referido curso da Pontifí-
cia Universidade Católica de 
Goiás (PUC). Comemorou 
com os amigos e familiares. 
Contudo, sua alegria não du-
rou muito. Apesar de ter o 
nome publicado na lista de 
convocação para 2ª chama-
da, o estudante em questão 
foi impedido de efetivar sua 
matrícula após mudança no 
edital do vestibular (Edital nº 
15/2022 – Prograd). Segundo 
aponta o advogado Danilo 
Franco de Oliveira Pioli, pou-
cas horas antes da divulgação 
da relação, a instituição de 
ensino superior acrescentou 
regra editalícia na qual prevê 
a convocação de mais candi-
datos do que a disponibilida-
de de vagas remanescentes 

da 1ª chamada. No caso, o 
triplo de candidatos.

Diante disso, o estudante, 
representado pelo advogado, 
ingressou na Justiça com pe-
dido liminar para que possa 
realizar a matrícula. A ação  
5454711-48.2022.8.09.0051 
ainda não foi apreciada pelo 
6º Juizado Especial Cível. A 
reportagem entrou em con-
tato com a PUC Goiás, mas 
até o fechamento dessa ma-
téria não recebeu resposta. 
O espaço segue aberto para 
manifestação da instituição 
de ensino superior.

O OCORRIDO
O advogado relata que o 

estudante foi aprovado na 
95ª posição, sendo que, na 
primeira chamada foram 62 
convocados – edital do últi-
mo dia 24 de junho. Poste-
riormente, no dia 30 daque-
le mês, foi publicado edital 
com os convocados para a 
segunda chamada, lista em 
que o nome do requerente 
foi contemplado, o que gerou 
a convicção de que estaria 
apto para a realização da ma-

trícula. Incialmente, o edital 
previa que, havendo vagas 
remanescentes da primei-
ra chamada, seria realizada 
a segunda chamada, para 
cadastramento e matrícula 
dos convocados. Ainda as-
sim, persistindo a existên-
cia de vagas, poderiam ser 
realizadas outras chamadas 
subsequentes. Porém, no 
dia da matrícula, conforme 
cronograma estabelecido, 
o estudante em questão foi 
informado de que o edital 
havia sido alterado poucas 
horas antes da segunda con-
vocação. Foi acrescentado ao 
edital item que diz que “se-
rão convocados em segunda 
chamada a quantidade de 
candidatos três vezes supe-
rior à quantidade de vagas 
não ocupadas” (9.2.1.1). O 
advogado salienta no pedi-
do que a alteração do edital 
é nula “e as condutas abu-
sivas e desrespeitosas da 
universidade configuram 
ilícitos violadores da esfera 
de direitos do autor”.

COM INFORMAÇÕES

 DE ROTA JURÍDICA
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O Projeto de Lei 1.286/2022 altera o artigo 310 do Código de Processo Penal para 
determinar a restrição das audiências de custódia a presos reincidentes ou detentores 
de maus antecedentes

SÓ PARA BONS ANTECEDENTES

DA REDAÇÃO - Atualmente, o 
juiz deve promover, no pra-
zo máximo de 24 horas, a 
audiência de custódia com 
a presença do acusado, seu 
advogado constituído ou 
membro da Defensoria Pú-
blica e o membro do Minis-
tério Público.

Hoje, se a autorida-
de que se recusar a fazer a 
audiência de custória no 
prazo estabelecido, sem 
motivação idônea, respon-
derá administrativa, civil e 
penalmente pela omissão. 
Transcorridas 24 horas após 
o decurso do prazo estabe-
lecido, a não realização de 
audiência de custódia ense-
jará também a ilegalidade 
da prisão, a ser relaxada pela 
autoridade competente, 
sem prejuízo da possibili-
dade de imediata decreta-
ção de prisão preventiva, 
estabelece o projeto.

Na justificativa do pro-
jeto que restringe audiência 

de custódia a pessoa não 
reincidente ou com bons 
antecedentes, o Coronel 
observa que a audiência 
de custódia é o mecanismo 
que, em tese, busca dar ce-
leridade ao sistema de Justi-
ça criminal, especialmente 
quanto à apreciação que os 
juízes devem fazer sobre a 
prisão em flagrante e a pos-
sibilidade de conceder ao 
preso os benefícios previs-
tos no CPP.

DESRESPEITO AOS 
AGENTES DA LEI

“Uma das finalidades 
da audiência de custódia 
é a verificação por parte 
do juiz de eventuais ex-
cessos na condução da 
prisão e maus tratos pra-
ticados pelos policiais. 
Ocorre que audiências de 
custódia tem se revelado 
patente mecanismo de 
desrespeito aos agentes 
da lei e proteção indevida 

de criminosos, na medida 
em que coloca em dúvida 
a atuação da força poli-
cial. É verdadeira negação 
da boa-fé dos agentes pú-
blicos, como se toda ação 
policial estivesse eivada 
de vícios ou excessos. Nes-
se sentido, a audiência de 
custódia acaba fragili-
zando a credibilidade de 
todo o sistema de justiça 
criminal, dando lugar à 
sensação de impunidade”, 
ressalta.

“Todo esse quadro se 
agrava quando se verifi-
ca que grande parte dos 
presos levados a essas au-
diências de custódia são 
reincidentes, quase como 
“clientes da Justiça Cri-
minal”. Expor policiais ao 
constrangimento de ter 
suas ações questionadas 
por quem, vez por outra, é 
preso, promove sensação 
de fragilidade do sistema 
— afirma na justificativa.

Projeto de lei prevê que presos 
reincidentes percam o direito 
à audiência de custódia

Divulgação

Exposta em reunião de trabalho, Taís Araújo rebate noiva de funcionária
Taís Araújo fez ques-

tão de responder uma 
internauta na manhã 
desta sexta-feira (29). O 
motivo? A jovem, que se 
diz noiva de uma funcio-
nária de uma marca para 
qual a atriz trabalha, ex-
pôs Taís no Twitter.

Na publicação, a mu-
lher critica Taís por co-
locar sua lace (peruca) 
durante a reunião e ainda 
diz que ela tenta bancar a 
“entendida da sustenta-
bilidade” com perguntas 
sobre o tema.

O que a internauta 
não esperava é que a pu-
blicação pudesse chegar 
em Taís Araújo. Assim 

que leu a crítica, a atriz 
respondeu: “Acho im-
portante saber como as 
empresas que eu traba-
lho atuam. Responsabi-
lidade social/ambiental 

deveria ser uma agenda 
social de todo cidadão. 
Não acha?”.

Em outro post, Taís 
também falou sobre a 
acusação de “bancar a 
entendedora”. “E não, eu 
não sou entendedora, 
sou interessada e preciso 
saber o que posso fazer 
pra acelerar as agendas”, 
completou.

Não demorou muito 
para a internauta apa-
gar as postagens. Ao ver 
os ataques que a moça 
recebeu, Taís Araújo ten-
tou amenizar a situação. 
“Não fiquei chateada, 
não”, disse ela, em outra 
publicação.

Claudivino Antunes

APARECIDA DE GOIÂNIA

Alunos da Rede Municipal 
voltam às aulas nesta terça-feira

Nesta terça-feira, 02, 
acontece o retorno das 
aulas para os alunos da 
Rede Municipal de Edu-
cação de Aparecida de 
Goiânia. Os quase 49 mil 
alunos da Educação In-
fantil e do Ensino Fun-
damental I e II, que fre-
quentam os CMEIs, as 
Escolas Municipais (de 
tempo parcial e de tempo 
integral) e as Entidades 
Conveniadas, voltam das 
férias para cumprirem o 
calendário escolar do se-
gundo semestre de 2022. 
Ao todo são 115 unidades.

O secretário de Edu-
cação de Aparecida, pro-
fessor Divino Gustavo, 
destaca que a expectativa 
para o segundo semestre 
é de que as aulas conti-
nuem acontecendo ex-
clusivamente dentro do 

regime presencial, pois, 
na sua opinião, é o mo-
delo que assegura um 
melhor rendimento na 
formação dos estudantes.

“No segundo semes-
tre, temos como objeti-
vo continuar nivelando 
nossos alunos, o que tor-
na indispensável, claro, 
dentro dos limites esta-
belecidos pelos protoco-
los de segurança, o con-
tato entre professores e 
alunos, promovendo um 
aprendizado mais signi-
ficativo dentro da rotina 
escolar”, comentou.

De acordo com a SME, 
para a volta às aulas, as 
unidades continuam se-
guindo os protocolos de 
segurança estabelecidos 
pela Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS), como o 
uso de máscaras e a hi-

gienização do ambiente. 
Conforme orienta a Co-
ordenadoria de Ensino 
e Aprendizagem, Aline 
Caixeta, o primeiro movi-
mento das unidades edu-
cacionais da Rede Mu-
nicipal será no sentido 
de orientar os estudantes 
em relação ao compor-
tamento e aos cuidados 
que ainda devem ser to-
mados por conta da dis-
seminação da COVID-19 
e o incentivo para a vaci-
nação infantil.

“Orientar as famí-
lias quanto a impor-
tância da vacinação 
infantil para a dimi-
nuição dos casos será 
um ponto importante 
no retorno as aulas”, 
pontua a coordenadora.

COM INFORMAÇÕES DE 
JULIANA FULQUIM

DIREITO CONDOMINIAL
Lei que autoriza mudança na destinação de edifícios 
com aprovação de dois terços dos condôminos é aprovada

Entrou em vigor, no úl-
timo dia 13 de julho, a Lei 
14.405/2022 que autoriza a 
mudança na destinação de 
edifícios e unidades imobili-
árias observando o quórum 
para a aprovação de dois ter-
ços (2/3) dos condôminos, 
anteriormente, era necessá-
rio a aprovação pela unani-
midade. O texto original é de 
2002 e já havia sido alterado 
em 2004. A última alteração 
suprimiu a parte que citava 
a forma de aprovação e alte-
ração do regimento interno 
dos edifícios e, com isso, ficou 
entendido que o regimento 
interno poderia ser mudado 
por maioria simples, ou seja, 
a soma da metade dos votos 
dos condôminos mais um 
condômino. Com a nova lei 
fica estabelecido que, caso 
exista o interesse em alterar 
somente a destinação de um 
determinado espaço do edi-
fício ou a sua integralidade, é 

possível a partir da aprovação 
de dois terços dos condômi-
nos residentes ou atuantes 
do local. Por exemplo, existe 
a necessidade de se ter mais 
vagas de garagem em um 
condomínio residencial, a lei 
permite que o jardim do local 
seja transformado em um es-
tacionamento sem a necessi-
dade de grandes reformas na 
estrutura, mudando apenas 
a destinação.

O Advogado Gabriel Bar-
to, especialista em Direito 
Condominial, explica que a 
pandemia da Covid-19 aju-
dou a constatar a necessi-
dade de alteração já que os 
grandes centros comerciais 
ou áreas urbanas que eram 
muito povoadas por estabe-
lecimentos comerciais fo-
ram obrigadas a transformar 
sua forma de atuação do pre-
sencial para o home office e, 
mesmo agora com o retorno 
das atividades, adotou-se 

um modelo híbrido, o que 
fez com que esses centros 
perdessem sua função.

 “Vamos pensar que te-
mos um edifício corporati-
vo que abrigava inúmeras 
empresas e essas empresas 
hoje possuem 40% da sua 
operação no modelo pre-
sencial. De repente, o pré-
dio ficou abandonado. Isso 
causa prejuízo para aquele 
empreendimento por passar 
a ser usado de forma clan-
destina ou ficar vulnerável à 
criminalidade. Então, a atu-
alização da legislação busca 
a alteração daquele imóvel 
comercial para um imóvel re-
sidencial atingindo sua desti-
nação social e tendo utilida-
de para moradia, o que é um 
dos direitos constitucionais”, 
afirma o advogado e sócio 
do escritório Dias & Amaral 
advogados, situado no Setor 
Sul, em Goiânia. COM INFOR-
MAÇÕES DE JOHNY CÂNDIDO

Neste segundo semestre, a previsão é que as aulas continuem ocorrendo 
exclusivamente de forma presencial em todas as unidades educacionais ligadas à 
Rede Municipal
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Park Construtora e Incorporadora de Imóveis LTDA, 
portadora do CNPJ: 11.379.044/0001-90, torna 
público que requereu junto a Prefeitura Municipal de 
Valparaiso de Goiás, através da Secretaria do Meio 
Ambiente e Agricultura Familiar, a Licença Ambiental 
Simplificada (LAS) para Condomínio Fechado de 
Interesse Popular, denominado Condomínio Resi-
dencial Park Sul a ser instalado na Quadra 06, lote 
01, Parque Esplanada III, Valparaiso de Goiás-GO.

DOMINGOS VANAZZI, portador do CPF: 
968.519.029-15, torna público que requereu junto a 
Secretaria do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de 
Luziânia-GO- SEMARH/LUZ, as Licenças de Instala-
ção e Funcionamento para ampliação de barragem 
e pivôs na Fazenda Contendas – 1ª Gleba, Luziânia/
GO, Processos 2022020979, 2022020989.

IVONIR ANTONIO DA ROCHA PINTO, sob CPF Nº 443.468.409-49,
torna público que REQUEREU junto a Secretaria Municipal de Meio
Ambiente de Rio Verde – SEMMA, a LICENÇA PARA SUPRESSÃO
DE VEGETAÇÃO NATIVA, para o empreendimento com atividade em
Agricultura  e  Suinocultura.  Localizado  na  Fazenda  Talhado  –  Rio
Preto e Rio Preto – Cabeceira do Rochedo, ROD GO 174, Km 55, a
esquerda 04 Km, Zona Rural, Município de Rio Verde – GO. 

IVONIR  ANTONIO  DA  ROCHA  PINTO,  s ob  CPF  Nº
443.468.409-49,  torna público que  REQUEREU  junto a Secretaria
Municipal de Meio Ambiente de Rio Verde – SEMMA, a LICENÇA
PARA CORTE DE ÁRVORES ISOLADAS, para o empreendimento
com atividade em Agricultura e Suinocultura. Localizado na Fazenda
Talhado – Rio Preto e Rio Preto – Cabeceira do Rochedo, ROD GO 174,
Km 55, a esquerda 04 Km, Zona Rural, Município de Rio Verde – GO

J  CEZAR ENGENHARIA LTDA,  CNPJ:  31.461.574/0001-90,  torna
público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente do
Município de Águas Lindas de Goiás - SEMMA, a Licença Ambiental
Única (LAU) nº 036/2022, com validade até 08/07/2027,  para
Condomínio  situado  à  Quadra  91,  Lote  03/04,  Cidade  Jardim,  na
cidade de Águas Lindas de Goiás - GO.

ESTADO DE GOIÁS
MUNICIPIO DE CALDAZINHA

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL  Nº 043/2022
 
O MUNICÍPIO DE CALDAZINHA, Estado de Goiás, faz saber aos
interessados que estará realizando no dia 11 de agosto de 2022, às
09:00  horas,  em sua  sede  na  Avenida  Bernardo  Sayão,  nº  476,
Centro, Caldazinha, Goiás, licitação, modalidade Pregão Presencial,
objetivando a aquisição eventual e sob demanda de um caminhão com
cesto, zero km, para iluminação pública, para atender o Município de
Caldazinha/GO.  Maiores  informações  poderão  ser  obtidas  na
Prefeitura  Municipal,  no  endereço  acima  citado.  Cópia  do  Edital
poderá ser obtida no sítio www.caldazinha.go.gov.br. Caldazinha, 29
de julho de 2022.
 

Evani Esteves Borges
Pregoeira

O MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS DE MONTES BELOS, Goiás,
através de sua PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E
FUNDOS, com sede na Rua Rio da Prata nº 662, Centro, nesta
cidade, por intermédio da Comissão Permanente de Licitações,
Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio designados por Decreto,
torna público para conhecimento dos interessados, que estão
disponíveis os editais nas modalidades descritas abaixo:
PREGÃO PRESENCIAL – SRP nº 010/2022, objeto: registro de
preços para eventual aquisição de Cartuchos, Toners, Recargas
de Cartuchos e Toners, para atender a todos os fundos, órgãos
e secretarias desta Prefeitura. Abertura: 12/08/2022, às
08h30min. PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 013/2022, objeto:
registro de preços para eventual aquisição de academias de
ginástica ao ar livre para instalação diversas no Município de
São Luís de Montes Belos, nos termos do Convênio nº
915966/2021. Disputa de Preços: às 14 horas, do dia
12/08/2022, local do certame: Portal: Bolsa Nacional de
Compras – BNC - www.bnc.org.br . TOMADA DE PREÇOS nº
004/2022, objeto: contratação de empresa para a execução de
obras na Casa do Artesão, no município de São Luís de Montes
Belos. Abertura: 17/08/2022, às 08h30min. TOMADA DE
PREÇOS nº 005/2022, objeto: contratação de empresa para a
execução de ampliação da Secretaria Municipal de Educação,
no município de São Luís de Montes Belos. Abertura:
17/08/2022, às 14 horas. TOMADA DE PREÇOS nº 006/2022,
objeto: contratação de empresas para a execução de obras
(pavimentação e recapeamento) no município de São Luís de
Montes Belos. Abertura: 18/08/2022, às 08h30min. TOMADA
DE PREÇOS nº 007/2022, objeto: contratação de empresas
para execução de obras (alambrado, revitalização de praça e
bueiro) no município de São Luís de Montes Belos. Abertura:
18/08/2022, às 14 horas. Os editais são com base nas Leis:
Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº 10.024,
Decreto Federal nº 7.746, Decreto Municipal nº 747, Lei
Complementar n° 123, e demais legislações aplicáveis Os
editais poderão ser obtidos no endereço acima citado, onde
serão realizadas a sessões de recebimento e abertura dos
envelopes, ou através do site
www.saoluisdemontesbelos.go.gov.br. Maiores informações
poderão ser obtidas na sede da Prefeitura Municipal no
endereço acima mencionado, em horário de expediente ou pelo
telefone (64) 3671-7025. Prefeitura Municipal de São Luís de
Montes Belos – Go, 01 de agosto de 2022. Lecival Pires
Nogueira – Presidente da CPL. Albertino de Paula Júnior –
Pregoeiro Oficial.

FABRICIO SIMON FURTADO E CIA LTDA, CNPJ/
CPF n° 06.293.624/0001-20, torna público que esta 
requerendo da Agência Municipal do Meio Ambien-
te - AMMA de Goiânia a RENOVAÇÃO da Licença 
Ambiental de Operação processo 58679375 para 
a seguinte atividade : comércio a varejo de peças 
e acessórios usados para veiculos automotores. 
Empresa localizada na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, Quadra 20, Lote 10, Jardim Presidente, 
CEP:  74.353 - 250, Goiânia - GO.

LORENA MICHELLY BORGES JUNQUEIRA 
00897024176, CNPJ/CPF n° 26.800.675/0001-09 
torna público que esta requerendo da Agência Muni-
cipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença 
Ambiental de Operação para as seguintes atividades: 
serviços de lavagem, lubrificação e polimento de vei-
culos automotores, comércio a varejista de bebidas, 
comércio a varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios – minimer-
cados, mercearias e armazéns. Empresa localizada 
na Avenida Ipanema, Número 546, Quadra 02, Lote 
11, Jardim Atlântico, CEP: 74.343 - 010, Goiânia-GO.

RIBEIRO MAGALHAES MATERIAIS PARA CONS-
TRUCAO LTDA, CNPJ/CPF n° 06.263.514/0001-16, 
torna público que está requerendo da Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente – SEMMA a Licença 
Ambiental de Operação Processo 2022026921 para 
as seguintes atividades : comércio varejista de ma-
teriais de construção em geral, comércio varejista de 
tintas e materiais para pintura, comércio varejista de 
material elétrico, comércio varejista de ferragens e fer-
ramentas, comércio varejista de madeira e artefatos, 
comércio varejista de materiais hidráulicos, comércio 
varejista de artigos de iluminação, comércio varejista 
de outros produtos não especificados anteriormente. 
Empresa localizada na Rua H 152, Quadra 11, Lote 
17, Mansões Paraiso, CEP 74.952 – 187, Aparecida de 
Goiânia – GO. O empreendimento não se enquadra na 
Resolução CONAMA n° 001/86. A SEMMA reserva o 
direito de exigir estudos complementares e/ou docu-
mentos quando houver necessidades.

LORENA MICHELLY BORGES JUNQUEIRA 
00897024176, CNPJ/CPF n° 26.800.675/0001-09 
torna público que esta requerendo da Agência Muni-
cipal do Meio Ambiente - AMMA de Goiânia a Licença 
Ambiental de Instalação para as seguintes atividades: 
serviços de lavagem, lubrificação e polimento de vei-
culos automotores, comércio a varejista de bebidas, 
comércio a varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios – minimer-
cados, mercearias e armazéns. Empresa localizada 
na Avenida Ipanema, Número 546, Quadra 02, Lote 
11, Jardim Atlântico, CEP: 74.343 - 010, Goiânia-GO.
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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 ECONOMICA FEDERAL, 
CNPJ00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário 
Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, 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, que localizar-se-á no Pavimento 
Superior, do Edifício CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MRM 
XXVII, Lote 30 da quadra 01, Conjunto A, Setor 06, 
situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRA-
GEM, Águas Lindas de Goiás, devidamente registrado no 
R-03=85.386 em nome do devedor  DANIEL RODRIGUES 
JANUARIO, CPF-052.595.461-99. Sob pena de convales-
cer o CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE 
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, MUTUO E ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - CARTA DE CRÉDITO INDI-
VIDUAL FGTS – PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA 
- CCFGTS/PMCMV. 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 
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 nes-
ta Cidade de Águas Lindas de Goiás-GO, aos 28.07.2022. 
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 ECONOMICA FEDERAL, 
CNPJ00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul 
Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, 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 202, que loca-
lizar-se-á no 2º Pavimento do Bloco B, no Edifício CONDO-
MÍNIO RESIDENCIAL 7LM XXI - E2, Lote 04 da quadra 
B-05, situado no loteamento denominado MANSÕES PÔR 
DO SOL, Águas Lindas de Goiás, devidamente registrado no 
R-07=72.764 em nome do devedor VANIA MARIA DA SILVA 
SANTOS, CPFnº-029.417.287-40. 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 28.07.2022. 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 ECONOMICA FEDERAL, 
CNPJ00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário 
Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, 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 16 Módulo D do lote 01/06, da Quadra 61, do 
Setor 07, situado no Loteamento denominado PARQUE 
DA BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás, devidamente 
registrado no R-11=12.674 em nome do devedor POLIA-
NA SILVA RIBEIRO, CPFnº-030.655.255-85. Sob pena 
de convalescer o CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTI-
CULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL RESIDENCIAL, 
MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO 
SFH - SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. O mencio-
nado(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 28.07.2022. 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 ECONOMICA FEDERAL, 
CNPJ00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul Qua-
dra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, 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 paga-
mentos das prestações vencidas e os demais encargos contratuais, 
devidas em virtude de compromisso assumido na aquisição do 
imóvel localizado no Apartamento 103, localizado no térreo, 
do Edifício Condomínio RESIDENCIAL BELLA VISTA V, Lote 
13 da quadra 21, situado no loteamento denominado JARDIM 
QUERÊNCIA, Águas Lindas de Goiás, devidamente registra-
do no R02=71.135 em nome do devedor REJANE FERNAN-
DES FEITOSA MAURIZ, CPFnº004.211.351-23 e ALDECI 
RODRIGUES MAURIZ, CPFnº-769.659.613-68. Sob pena 
de convalescer o CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, 
MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SISTEMA 
FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - CARTA DE CRÉDITO INDIVIDUAL 
FGTS – PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - CCFGTS/
PMCMVSFH, COM UTILIZAÇÃO 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 28.07.2022. 
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 ECONOMICA FEDERAL, CNPJ-
00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, 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, que localizar-se-á no Pavimento 
Superior, do Edifício CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MRM XXVII, Lote 30 da quadra 01, 
Conjunto A, Setor 06, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas 
Lindas de Goiás, devidamente registrado no R-03=85.386 em nome do devedor  DANIEL 
RODRIGUES JANUARIO, CPF-052.595.461-99. 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. 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 28.07.2022. Sandro 
Alexander Ferreira, Oficial do Registro Imobiliário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANESSA VERAS 
DE 
MACEDO:97572
209149

Assinado de forma 
digital por VANESSA 
VERAS DE 
MACEDO:97572209149 
Dados: 2022.07.28 
15:08:16 -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 ECONOMICA FEDERAL, CNPJ-
00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, 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 202, que localizar-se-á no 2º Pavimento do 
Bloco B, no Edifício CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 7LM XXI - E2, Lote 04 da quadra B-05, 
situado no loteamento denominado MANSÕES PÔR DO SOL, Águas Lindas de Goiás, 
devidamente registrado no R-07=72.764 em nome do devedor VANIA MARIA DA SILVA 
SANTOS, CPFnº-029.417.287-40. 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 
28.07.2022. 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 ECONOMICA FEDERAL, CNPJ-
00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, 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 16 Módulo D do lote 01/06, da Quadra 61, do Setor 
07, situado no Loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás, 
devidamente registrado no R-11=12.674 em nome do devedor POLIANA SILVA RIBEIRO, 
CPFnº-030.655.255-85. Sob pena de convalescer o CONTRATO POR INSTRUMENTO 
PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL RESIDENCIAL, MUTUO E ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SFH - SISTEMA FINANCEIRO DE 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 28.07.2022. 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 ECONOMICA FEDERAL, CNPJ-
00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, 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 103, localizado no térreo, do Edifício 
Condomínio RESIDENCIAL BELLA VISTA V, Lote 13 da quadra 21, situado no loteamento 
denominado JARDIM QUERÊ NCIA, Águas Lindas de Goiás, devidamente registrado no R-
02=71.135 em nome do devedor REJANE FERNANDES FEITOSA MAURIZ, CPFnº-
004.211.351-23 e ALDECI RODRIGUES MAURIZ, CPFnº-769.659.613-68. Sob pena de 
convalescer o CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL, MUTUO E ALIENAÇÃO 
FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - CARTA DE 
CRÉDITO INDIVIDUAL FGTS – PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA - CCFGTS/PMCMV-
SFH, COM UTILIZAÇÃO 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 28.07.2022. Sandro 
Alexander Ferreira, Oficial do Registro Imobiliário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANESSA 
VERAS DE 
MACEDO:9757
2209149

Assinado de forma 
digital por VANESSA 
VERAS DE 
MACEDO:97572209149 
Dados: 2022.07.28 
15:05:01 -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 ECONOMICA FEDERAL, 
CNPJ00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul 
Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, 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 103, que locali-
zar-se-á no 1º Pavimento do Bloco 01, no Edifício Condomínio 
RESIDENCIAL PARK CLUB SHOPPING, Lote 18/33 da 
quadra 109, situado no loteamento denominado CIDADE 
JARDIM, Águas Lindas de Goiás, devidamente registrado 
no R-07=80.303 em nome do devedor MATHEUS GOMES 
LOPES, CPF-070.246.751.01. 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 28.07.2022. 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 ECONOMICA FEDERAL, 
CNPJ00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul 
Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, 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 efetu-
ar os pagamentos das prestações vencidas e os demais encar-
gos contratuais, devidas em virtude de compromisso assumido 
na aquisição do imóvel localizado no Apartamento 102, loca-
lizado no 1º Pavimento do Bloco A, do Edifício Condomínio 
RESIDENCIAL PORTO NOBRE XVII, Lote 07 da quadra 
B-08, situado no loteamento denominado MANSÕES POR 
DO SOL, Águas Lindas de Goiás, devidamente registrado 
no R-02=75.462 em nome do devedor LUCAS MICAEL 
HOLANDA VIEIRA, CPF-067.026.673-61. Sob pena de con-
valescer 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) compra-
dor(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 Ci-
dade de Águas Lindas de Goiás-GO, aos 28.07.2022. 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 ECONOMICA FEDERAL, 
CNPJ00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul 
Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, 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 05, localizado 
no Térreo, no Edifício Condomínio RESIDENCIAL BOTÂNI-
CO, Lote 16 da quadra 03, situado no loteamento denomi-
nado RESIDENCIAL SOL NASCENTE, Águas Lindas de 
Goiás, devidamente registrado no R-07=69.454 em nome do 
devedor IVALDO XAVIER CRUZ, CPFnº031.562.615-13. 
Sob pena de convalescer o CONTRATO POR INSTRUMENTO 
PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL RESIDEN-
CIAL, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA NO 
SFH - SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. O menciona-
do(a) comprador(a) terá o prazo de quinze (15) dias para satisfa-
zer 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 28.07.2022. 
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 ECONOMICA FEDERAL, 
CNPJ00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul 
Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, 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 21, da Quadra 59, 
situado no Loteamento denominado JARDIM AMÉRICA 
IV, Águas Lindas de Goiás, devidamente registrado no 
R-03=26.061 em nome do devedor LEONARDO DA SILVA 
BATISTA, CPF-005.848.751-42. Sob pena de convalescer o 
CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E 
VENDA DE UNIDADE ISOLADA E MUTUO COM OBRIGAÇÕES 
E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VINCULADA A EMPREENDIMENTO 
- PROGRAMA CARTA DE CRÉDITO FGTS E PROGRAMA MINHA 
CASA, MINHA VIDA – PMCMV – RECURSOS DO FGTS – COM 
UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS DA CONTA VINCULADA DO 
FGTS DO COMPRADOR E DEVEDOR FIDUCIANTE. O menciona-
do(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 publi-
casse 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 28.07.2022. 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 ECONOMICA FEDERAL, CNPJ-
00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, 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 103, que localizar-se-á no 1º Pavimento do 
Bloco 01, no Edifício Condomínio RESIDENCIAL PARK CLUB SHOPPING, Lote 18/33 da 
quadra 109, situado no loteamento denominado CIDADE JARDIM, Águas Lindas de Goiás, 
devidamente registrado no R-07=80.303 em nome do devedor MATHEUS GOMES LOPES, 
CPF-070.246.751.01. 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 28.07.2022. 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 ECONOMICA FEDERAL, CNPJ-
00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, 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 102, localizado no 1º Pavimento do Bloco A, 
do Edifício Condomínio RESIDENCIAL PORTO NOBRE XVII, Lote 07 da quadra B-08, 
situado no loteamento denominado MANSÕES POR DO SOL, Águas Lindas de Goiás, 
devidamente registrado no R-02=75.462 em nome do devedor LUCAS MICAEL HOLANDA 
VIEIRA, CPF-067.026.673-61. 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 
28.07.2022. 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 ECONOMICA FEDERAL, CNPJ-
00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, 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 05, localizado no Térreo, no Edifício 
Condomínio RESIDENCIAL BOTÂNICO, Lote 16 da quadra 03, situado no loteamento 
denominado RESIDENCIAL SOL NASCENTE, Águas Lindas de Goiás, devidamente 
registrado no R-07=69.454 em nome do devedor IVALDO XAVIER CRUZ, CPFnº-
031.562.615-13. Sob pena de convalescer o CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR 
DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL RESIDENCIAL, MUTUO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 
GARANTIA NO SFH - SISTEMA FINANCEIRO DE 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 
28.07.2022. 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 ECONOMICA FEDERAL, CNPJ-
00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, 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 21, da Quadra 59, situado no Loteamento denominado 
JARDIM AMÉRICA IV, Águas Lindas de Goiás, devidamente registrado no R-03=26.061 em 
nome do devedor LEONARDO DA SILVA BATISTA, CPF-005.848.751-42. Sob pena de 
convalescer o CONTRATO POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE 
UNIDADE ISOLADA E MUTUO COM OBRIGAÇÕES E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA VINCULADA 
A EMPREENDIMENTO - PROGRAMA CARTA DE CRÉDITO FGTS E PROGRAMA MINHA 
CASA, MINHA VIDA – PMCMV – RECURSOS DO FGTS – COM UTILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS DA CONTA VINCULADA DO FGTS DO COMPRADOR E DEVEDOR 
FIDUCIANTE. 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 28.07.2022. 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 ECONOMICA FEDERAL, 
CNPJ00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul 
Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, 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 202, localizado 
no 1º Pavimento Superior, do Bloco B, no Edifício Con-
domínio RESIDENCIAL OLIVEIRA III, Lote 37 da Quadra 
51, Conjunto A, Setor 01, situado no loteamento denominado 
PARQUE DA BARRAGEM, Águas Lindas de Goiás, 
devidamente registrado no R-02=82.757 em nome do devedor 
CASSIA DE SOUZA SILVA, CPF-718.393.301-63. 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 COM UTILIZAÇÃO 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 28.07.2022. 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 ECONOMICA FEDERAL, CNPJ-
00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, 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 202, localizado no 1º Pavimento Superior, do 
Bloco B, no Edifício Condomínio RESIDENCIAL OLIVEIRA III, Lote 37 da Quadra 51, 
Conjunto A, Setor 01, situado no loteamento denominado PARQUE DA BARRAGEM, Águas 
Lindas de Goiás, devidamente registrado no R-02=82.757 em nome do devedor CASSIA DE 
SOUZA SILVA, CPF-718.393.301-63. 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 COM UTILIZAÇÃO 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 
28.07.2022. 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 ECONOMICA FEDERAL, 
CNPJ00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul 
Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, 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 
localizada no Condomínio RESIDENCIAL SÃO LUÍS, Lote 
920 da quadra 41, situado no loteamento denominado CHÁ-
CARAS QUEDAS DO DESCOBERTO, Águas Lindas de 
Goiás, devidamente registrado no R-03=47.033 em nome do 
devedor WILISTON DIAS DA SILVA, CPF-007.233.751-60. 
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 COM 
UTILIZAÇÃO 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 publi-
casse 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 28.07.2022. 
Sandro Alexander Ferreira, Oficial do Registro Imobiliário. 
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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 ECONOMICA FEDERAL, CNPJ-
00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, 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 localizada no Condomínio RESIDENCIAL SÃO 
LUÍS, Lote 920 da quadra 41, situado no loteamento denominado CHÁCARAS QUEDAS DO 
DESCOBERTO, Águas Lindas de Goiás, devidamente registrado no R-03=47.033 em nome 
do devedor WILISTON DIAS DA SILVA, CPF-007.233.751-60. 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 COM UTILIZAÇÃO 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 28.07.2022. 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 ECONOMICA FEDERAL, 
CNPJ00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul 
Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, 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 efetu-
ar os pagamentos das prestações vencidas e os demais encar-
gos contratuais, devidas em virtude de compromisso assumido 
na aquisição do imóvel localizado no Lote 6A-1 da quadra 
67, situado no loteamento denominado JARDIM DA BARRA-
GEM VI, Águas Lindas de Goiás, devidamente registrado no 
R04=39.395 em nome do devedor JOSE SOBRAL BARBO-
ZA, CPF-936.267.541-20. Sob pena de convalescer o CON-
TRATO 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 28.07.2022. 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 ECONOMICA FEDERAL, CNPJ-
00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, 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 6A-1 da quadra 67, situado no loteamento denominado 
JARDIM DA BARRAGEM VI, Águas Lindas de Goiás, devidamente registrado no R-
04=39.395 em nome do devedor JOSE SOBRAL BARBOZA, CPF-936.267.541-20. 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 28.07.2022. 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 ECONOMICA FEDERAL, 
CNPJ00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul 
Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de Brasília-DF, 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, da 
Quadra 01 no loteamento denominado RESIDENCIAL 
JARDIM PARAÍSO, Águas Lindas de Goiás, devidamente 
registrado no R06=14.343 em nome do devedor VALERIA DE 
OLIVEIRA, CPF-031.641.331-38, e EDSON MENEZES, 
CPF-925.535.911-87. Sob pena de convalescer o CONTRATO 
POR INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA 
DE TERRENO E MUTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE 
HABITACIONAL COM FIANÇA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 
GARANTIA E OUTRAS OBRIGAÇÕES – APOIO A PRODUÇÃO 
– PROGRAMA CARTA DE CREDITO FGTS E PROGRAMA 
MINHA CASA, MINHA VIDA – PMCMV – RECURSO FGTS 
PESSOA FISICA – RECURSOS 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 28.07.2022. 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 ECONOMICA FEDERAL, CNPJ-
00.360.305/0001-04, com sede no Setor Bancário Sul Quadra 04 lotes 3/4, na cidade de 
Brasília-DF, 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, da Quadra 01 no loteamento denominado 
RESIDENCIAL JARDIM PARAÍSO, Águas Lindas de Goiás, devidamente registrado no R-
06=14.343 em nome do devedor VALERIA DE OLIVEIRA, CPF-031.641.331-38, e EDSON 
MENEZES, CPF-925.535.911-87. Sob pena de convalescer o CONTRATO POR 
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E MUTUO PARA 
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL COM FIANÇA, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM 
GARANTIA E OUTRAS OBRIGAÇÕES – APOIO A PRODUÇÃO – PROGRAMA CARTA DE 
CREDITO FGTS E PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA – PMCMV – RECURSO FGTS 
PESSOA FISICA – RECURSOS 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 28.07.2022. Sandro Alexander Ferreira, Oficial do 
Registro Imobiliário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANESSA 
VERAS DE 
MACEDO:97
572209149

Assinado de forma 
digital por VANESSA 
VERAS DE 
MACEDO:97572209149 
Dados: 2022.07.28 
15:01:02 -03'00'



Segunda-feira, 1º de agosto de 2022
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal8 Entretenimento/Diversão

Entretenimento

PASSATEMPO

Solução

BANCO 27

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

ESOA
ELEMENTARES
HIPOCONDRIA

SNAAAL
HEATABSINTO

BULASPAJE
VDISTALM

VIBORADAD
USURAMIAMI

CARRANJOS
OCAINUT

ANOSPSDIA
ATRITOASAN

INCOLORSC
EPEAVAI

HERMENEUTICA

Básicos; 
essenciais

Doca (?),
instala-
ção de

estaleiros

Balneário
turístico
do Sul da

Bahia

Metal
resistente
à corrosão
(símbolo)

(?)-peixe,
planta de
ação ex-

pectorante

Clínica
de ree-
ducação
alimentar

Precede
o após-

trofo, em
italiano

Licor su-
postamen-
te aluci-
nógeno

Mamífero
que apre-
cia frutos

e mel

Que se
encontra
longe do
centro

Potifar, 
em relação

a José
(Bíblia)

Cidade da
Ocean

Drive, na
Flórida 

(?) 
florais,
enfeites 

de mesas

Cinco (?):
um lustro

Causa 
de aler-
gias na

primavera
Extremida-
de superior
do mastro

(Mar.)
Metá-
fora da

proteção
materna

Dirime
dúvidas 

do cliente
(sigla) 

É atenua-
do pelo
lubri-

ficante

Estudo
interpre-

tativo 
das leis

Tecla à
direita do 

"n", no
teclado

Batalha da
Guerra do
Paraguai

(Hist.)

1.440
minutos

Festa
literária

Álbum de
Marisa
Monte

Papai, em inglês 
Hospe-

daria, em
inglês

Nativo
africano
Feiticeiro
indígena

Modalidade atlética
em que se destacou

Maurren Maggi

Pintor impressionista
brasileiro de 

"Moça no Trigal"
Fábrica de carros

Mania de
doença

Calor, em
inglês

Carta
pontifícia
Pessoa 

má (fig.)

"Time", 
em GMT

Prefixo de 
"uníssono"

Desprovi-
do de cor
O "sim"
lacônico

Juro exor-
bitante

Ocidente
(abrev.)

Dígrafo de
"nascer"
Vitamina
(abrev.)

Escanteio
(ing. fut.)
Advérbio

latino

3/dad — inn — sic. 4/heat. 6/córner — distal.
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HORÓSCOPO

Não queria ser 
apenas um de 

muitos, mas sim, 
um a mais de uns 

poucos mais.

Existem alguns 
embates que vêm 
solicitando de você 
autoestima e cons-

ciência do seu potencial. Não 
permita que orgulho ou postu-
ras arrogantes o tirem do ca-
minho certo. Faça o que está 
vibrando em seu coração com 
os filhos e no campo amoroso.

Esteja aberto e 
desperto para as 
mudanças que 
cercam a família 

ou o imóvel. O céu deixa em 
destaque as responsabilida-
des e exige de você uma nova 
performance e posturas. O lar 
e as relações em família pas-
sam por reparos necessários.

Hoje, é preciso ter 
atenção redobrada 
no trânsito e tam-

bém na forma de se relacionar 
com pessoas do seu convívio. 
As palavras vêm para trazer im-
pactos de mudanças e podem 
chegar por meio de notícias ou 
simplesmente da necessidade de 
se afastar de algumas pessoas.

É essencial ava-
liar os movimen-
tos financeiros, 

com foco em investimentos e 
em bens materiais. A vida exige 
de você flexibilidade e com-
preensão das renovações que 
são vitais para desenvolver os 
projetos. É preciso trabalhar 
uma nova consciência.

A fase exige ma-
turidade para inte-
ragir com as deci-

sões. Não resista às mudanças 
e busque analisar com sabe-
doria as responsabilidades que 
devem ser mantidas e aquelas 
que devem ser descartadas. 
Seja hábil para se relacionar 
com uma pessoa importante.

A rotina e as si-
tuações pelas 
quais você vem 

passando no trabalho não es-
tão sob seu controle. A expe-
riência o deixa desconfortável, 
porém, se for flexível, consegui-
rá tomar decisões poderosas 
com o objetivo de superar os 
obstáculos e os impedimentos.

Os amigos po-
dem estar pas-
sando por uma 

nova fase e naturalmente po-
dem acontecer cortes e afas-
tamentos. O mesmo pode 
ser sentido com atividades 
envolvendo um projeto. É 
preciso colocar em prática 
uma ação comprometida.

Os amigos podem 
estar passando 
por uma nova 

fase e naturalmente podem 
acontecer cortes e afas-
tamentos. O mesmo pode 
ser sentido com atividades 
envolvendo um projeto. É 
preciso colocar em prática 
uma ação comprometida.

Um estudo ou 
uma nova forma 
de enxergar a vida 

exige de você novas con-
dutas. É preciso colocar em 
prática crenças que possi-
bilitem o seu progresso e o 
seu crescimento. Por isso 
seja flexível com pessoas e 
situações que o cercam.

As responsabi-
lidades finan-
ceiras ficam em 

destaque e exigem de você 
uma nova conduta e outras 
maneiras de conseguir solu-
ções. Busque entender como 
pode compor os recursos 
compartilhados de uma for-
ma mais ordeira e justa.

As exigências tra-
zidas por uma 
pessoa importante 
ficam em destaque. 

Você vai sentir a necessidade 
de se posicionar. Isso é bom 
e necessário, contudo busque 
compreender as nuances para 
que possa desapegar de situa-
ções que não cabem a você.

As responsabilida-
des no trabalho fi-
cam em destaque e 

exigem mais de você. É preci-
so dar atenção a imprevistos, 
principalmente com colabora-
dores, clientes e prestadores 
de serviço. É um dia agitado 
e os compromissos devem 
ser avaliados e priorizados.33

Jim DavisGarfield


