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Além da estética: cirurgias plásticas 
também solucionam problemas de saúde 

No Jornal da Gazeta, 
edição do almoço de se-
gunda-feira, 01 de agos-
to, o apresentador Thiago 
Mendes conversou com 
o médico cirurgião plás-
tico e membro da Socie-
dade Brasileira de Cirur-
gia Plástica (SBCP), Drº 
Fernando de Nápole.

Ao falar sobre cirur-
gia plástica é natural vir 
à mente procedimentos 
estéticos ou intervenções 
cirúrgicas relacionadas 
ao padrão de beleza. Para 
além da estética, as ci-
rurgias plásticas também 
são soluções para proble-
mas de saúde que visam 
reconstruir uma região 
do corpo que passou por 
traumas, doenças e/ou 
acidentes, além de resol-
ver problemas específi-
cos. Esse tipo de proce-
dimento é chamado de 
cirurgias plásticas de re-
construção ou reparativa 
e apresenta crescimento 
de 2021 para 2022.

De acordo com pesqui-
sas da sociedade interna-

cional de cirurgia plástica, 
a cirurgia de blefaroplastia 
superior está em segundo 
lugar nas cirurgias mais 
realizadas, “a pálpebra 
quando em excesso, cain-
do sobre os olhos, atrapa-
lha a visão durante a noi-
te, então pessoas idosas 
dirigindo tem dificulda-
de visual pelo excesso de 
pele e a retirada traz uma 
qualidade de vida muito 
grande a esse paciente”, 
declarou o médico.

Outro procedimento 
bastante comum é o de ri-
nosseptoplastia que corrige 
o desvio de septo e aprimo-
ra o fluxo aéreo melhoran-
do a qualidade da respira-
ção. Cirurgias reparadoras 
devido a queimaduras, 
câncer de mama também 
são muito procuradas se-
gundo o especialista.

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. 

Joice Gabriela

Em Goiás, Gustavo é o primeiro postulante 
ao Palácio a lançar um podcast

Mendanha lança podcast sobre 
projetos para o Estado

O pré-candidato ao 
Governo Gustavo Men-
danha (Patriota) lançou 
mais um instrumento 
de diálogo com o cida-
dão goiano para discutir 
e apresentar propostas 
para o governo de Goi-
ás. O político lançou no 
último domingo (31), o 
podcast Goiás PodMais 
nas principais platafor-
mas de áudio, e, em vídeo 
no seu canal no YouTube.

O objetivo de Menda-
nha é ampliar o diálogo 
com a população em um 
ambiente informal, sem 
limite de tempo e com 
grande alcance.  Em Goi-
ás, Gustavo é o primeiro 
postulante ao Palácio a 
lançar um podcast. 

Gustavo é o pré-candi-
dato ao governo que mais 
participou deste tipo de 
bate-papo neste ano. 
Desde abril, quando re-
nunciou ao cargo de pre-
feito de Aparecida, foram 
mais de 15 participações. 

“Eu amo conversar. 
Sempre abri meus canais 
para que as pessoas pu-
dessem falar comigo. Este 
é mais um recurso para 
me apresentar, falar da 
minha família, dos meus 
sonhos, propostas, me 
mostrar como o político 
humano que sou. Particu-

larmente, gostei do resul-
tado”, disse Mendanha.

O Goiás PodMais tem 
a mediação do jornalis-

ta André Rodrigues. No 
primeiro episódio, eles 
conversam sobre famí-
lia, viagens, legados e 

perfil, sem roteiro ou fa-
las ensaiadas. Segundo 
ele, essa também é uma 
resposta aos que acham 

que o tempo do horário 
político é determinan-
te. “Antigamente poderia 
até ser, mas o mundo se 

modernizou e temos ou-
tras alternativas, princi-
palmente pela Internet”.

DA REDAÇÃO
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Pablo Marçal confirma pré-candidatura pelo PROS

JULLIANA CARDOSO - Pablo 
Marçal (PROS) é cristão, 
filantropo, empreende-
dor imobiliário e digital, 
mentor, estrategista de 
negócios, especialista em 
branding e jurista por for-
mação. Casado com Ana 
Carolina Marçal há mais 
de 13 anos, é pai de 4 filhos.

Escritor de mais de 
25 livros, apaixonado por 
gente e educação, se des-
tacou nos últimos anos 
por ensinar auto gestão, 
empreendedorismo e li-
berdade financeira, tor-
nando-se um dos maiores 
nomes no mercado digital 
da América Latina. Agora 
pré- candidato ao Executi-
vo Federal, falou no Jornal 
da Gazeta Edição do Al-
moço, sobre o porquê quis 
se lançar ao cargo.

“Esse é um projeto 
para o Brasil, 60% do elei-
torado brasileiro não quer 
mais votar no  Bolsonaro 
e no Lula e todo ‘politi-
queiro’ que está se apre-
sentando está caindo, em 
mim está uma esperança 
de quem quer ver o bra-
sil crescer e dar um basta 
nesses dois, chega de es-

querda e direita, vamos 
tocar pra frente”, afirmou.

Pablo teve uma mu-
dança de vida em um 
curto espaço de tempo, 
saiu de uma vida comum 
e discreta e hoje é uma ce-
lebridade internacional.

“Continuo sendo um 
cara simples, o dinhei-
ro, sucesso e poder afeta 
sim a cabeça das pessoas, 
mas a mim não afetou, o 
que muda às pessoas é o 
que já está dentro delas, 
o dinheiro só potencia-
liza, semana passada re-
cebi um amigo meu que 
é médico no meu resort 
em São Paulo, eu não o 
via há 12 anos e ele me 
abraçou e disse que eu 
continuo o mesmo Pablo, 
eu fui dormir ofendido, 
esse cara não viu que eu 
mudei, tem tantos anos 
que ele não me vê, no ou-
tro dia eu perguntei por-
que ele me disse isso e 
ele disse que estava com 
medo de ver um Pablo 
diferente e que eu conti-
nuo o mesmo Pablo que 
ganhava 3.000 Reais na 
Brasil telecom de 2005 há 
2021”, explicou.

PROJETOS 
PARA O BRASIL

Sou apaixonado pela 
educação, já escrevi mui-
tos livros, o projeto que 
quero lançar para o Brasil 
é o ‘VEM’, foi registrado on-
tem 90 diretrizes do meu 
plano de governo, acredito 
em três pilares, o primeiro, 
o primeiro é a virtualização 
de tecnologia, o segundo 
é a ‘empresarização’ que 
é ensinar desde o ensino 
fundamental até o supe-
rior como empreender, 
por fim, criar o ministério 
da ‘empresarização’  para 
abrirmos 10 Milhões de 
empresas nos próximos 
quatro anos”, pontuou.

O primeiro turno das 
eleições de 2022 está 
marcado para o dia 2 
de outubro e o segundo 
turno, onde houver, para 
30 de outubro. 

As datas foram defi-
nidas pelo Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE), 
em sessão administrati-
va. A votação vai come-
çar às 8h para os estados 
que acompanham o ho-
rário de Brasília.

No dia 16 de agosto, 

está marcado para come-
çar a propaganda eleito-
ral, inclusive na internet. 

Presidente e gover-
nadores eleitos tomarão 
posse em 1º de janei-
ro de 2023. A partir de 

2027, esse calendário 
muda e a posse será 
dada nos dias 5 e 6 de ja-
neiro, respectivamente.

As datas do calendá-
rio aprovado pelo TSE 
se estendem até 30 de 

julho de 2023, quando 
termina o prazo para a 
Receita Federal apontar 
ao Ministério Público 
qualquer indício de irre-
gularidades em doações 
à campanha de 2022.

“Quero criar o ministério da ‘empresarização’  para abrirmos 10 Milhões de empresas nos próximos quatro anos”, disse Marçal
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. O Banco de Leite Humano do Hospital Estadual da 

Mulher está precisando de doadoras de leite materno para 
alimentação de bebês recém-nascidos prematuros, ou que 
precisam ganhar peso, internados na unidade. Cerca de 200 
bebês ao mês necessitam desse alimento. Para doar, as do-
adoras precisam apresentar exame de pré-natal que com-
prove ausência de doenças infecto-contagiosas, não podem 
ser fumantes, usuárias de drogas ou de bebidas alcoólicas, 
não pode ter recebido sangue nos últimos seis meses, e não 
pode fazer uso de medicamentos que contenham restrições 
à amamentação e à doação.

2. A  unidade também está precisando de doação de 
frascos de vidro. As embalagens que podem ser reaproveita-
das são as de boca larga, com ou sem tampa, normalmente 
utilizadas em alimentos industrializados, como café solúvel 
e maionese. Os interessados em contribuir com a doação 
de vidros podem fazer a entrega no próprio Banco de Leite 
do Hemu, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. O BLH se 
localiza ao lado do hospital, na Rua R-7, esq. Av. Perimetral, 
s/nº, no Setor Oeste. Interessadas podem solicitar a coleta 
do leite em domicílio, enviando mensagem para o número 
(62) 3956-2921
Teleconferência e coletiva de imprensa TIM

Nesta manhã, a partir das 10h, a TIM Participações 
S.A. realiza a teleconferência de divulgação dos resultados 
do Segundo Trimestre de 2022, com a participação de sua 
diretoria, seguida de uma coletiva de imprensa com o 
CEO da TIM, Alberto Griselli. A teleconferência pode ser 
acompanhada pela plataforma webcast ou pelo app móvel 
(TIM RI), com perguntas para a diretoria somente pela 
Plataforma. A coletiva de imprensa será a partir das 11h, 
via Google Meet com acesso pelo link abaixo:https://meet.
google.com/fux-znbu-bqt. Confirme presença pelo e-mail 
assessoria.tim@massmedia.com.br

Vitrine

Divulgação

WEBINAR IO - Hoje, das 
19h30 às 20h30, o Amarê 
Fashion – Semana da 
Moda Goiana promove 
o Webinário gratuito 
“Lingerie: inovação e 
produtividade”, evento 
online que traz Fabricio 
Tardin como palestrante. O 
evento tem a chancela do 
Sebrae, Sesc, Fecomércio 
e Senac, de Goiás

DUPLA CELEBRAÇÃO - O jornalista Johny Cândido e o chef 
de cozinha Pedro Ernesto celebraram no dia 19 de junho, 
o batizado e o 1º aninho de seus filhos, os gêmeos Gael 
e Mariana, cercados do carinho de familiares e amigos. A 
dupla comemoração aconteceu no espaço Sabor de Vida, 
no Jardim Goiás, e marcou um ano de superação, vitórias, 
conquistas e evoluções dos lindos bebês

Juliana Gontijo
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n VOCÊ SABIA? A 
catarata secundária é 
causada por doenças 
ou medicamentos.
n APENAS PARA 
CONVIDADOS - Logo 
mais, a Associação 
Nipo-Brasileira 
de Goiás – ANBG 
KAIKAN, recebe 
parceiros e imprensa, 
para um jantar de 
lançamento da 20ª 
edição do Bon Odori 
2022 – Festival de 
Música, Dança, 
Culinária e Artes 
Japonesas que nesta 
edição, traz o tema 
Resiliência.
n COMPRE E GANHE 
- O Araguaia Shopping 
está com a campanha 
de Dia dos Pais 2022. 
A ação segue até o 
dia 14 de agosto, 
com uma promoção 
compre e ganhe 
inédita. Durante o 
período da campanha, 
juntando R$ 400 
em notas fiscais de 
compras realizadas 
nas lojas do shopping, 
o cliente ganha um 
minicooler (válida 
uma troca por CPF). 
O balcão de troca de 
notas pelo prêmio 
estará na Praça de 
Eventos, piso 1.
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JUNTINHOS - Em 
uma tarde de sábado 
do mês de julho, o 
casal, empresário 
Luciano Leite, e Vânia 
de Paula, biomédica, 
farmacêutica, 
bioquímica e 
especialista em saúde, 
foi experimentar, 
respondendo sim a 
um convite, a famosa 
feijoada do Laguna 
Gastrobar, regada 
com roda de samba 
do grupo Bogotta e 
convidados

Johny Cândido

VIANÓPOLIS

ESTELIONATO

Ação do MPGO busca impedir 
realização de shows artísticos 
com gasto de dinheiro público

MPGO denuncia policial que aplicou 
golpe em colegas da Rotam e causou 
prejuízos de mais de R$ 1 milhão

A ação foi proposta 
contra o município 
e quatro empresas 
responsáveis por 
shows de duplas 
sertanejas

DA REDAÇÃO - O Ministério 
Público de Goiás (MPGO) 
propôs ação civil pública 
visando impedir o repasse 
de recursos públicos para 
realização de eventos fes-
tivos pelo município de 
Vianópolis, inclusive com 
a suspensão de vigência e 
execução de contratos fir-
mados. Conforme relatado 
pelo MP, entre esses even-
tos está o 7º Rodeio Show 
de Vianópolis, agendado 
para o período ente 18 e 21 
de agosto, como tem sido 
amplamente divulgado 
pelo município.

A ação foi proposta pelo 
promotor de Justiça Lucas 
César Costa Ferreira con-
tra o município e quatro 
empresas responsáveis por 
shows de duplas sertanejas. 
Ele esclarece que a previsão 
inicial de gastos com a fes-
ta, que será integralmente 
custeada pelos cofres pú-
blicos, é de R$ 482 mil. Des-
se valor, já estaria abatida a 

previsão de receita com a 
venda de camarotes.

Diante dessa previsão, 
o Ministério Público tentou 
estabelecer tratativa voltada 
à cobrança de ingressos no 
evento, para que não hou-
vesse o sacrifício dos cofres 
municipais. Assim, foi feita 
recomendação com o obje-
tivo de reorientar a ação do 
gestor, sem que houvesse 
a imposição da não reali-
zação do evento. O poder 
público municipal, porém, 
negou esta possibilidade e 
insistiu no custeio público 
do evento, sob o frágil argu-
mento de que a população 
“já foi penalizada econo-
micamente durante os dois 
anos de pandemia”.

No entanto, para o pro-
motor, a “verdadeira pena-
lização, em verdade, é dei-
xar de atender a população 
em necessidades básicas 
(saúde, educação, segu-
rança pública, aterro sani-
tário), é ignorar o contri-
buinte, patrocinando festa 
e show para moradores de 
toda a região, mesmo não 
residentes no município”. 

le acrescenta que não se 
mostra compatível com a 
Constituição Federal e com 
os princípios da adminis-

tração pública o gasto com 
um evento festivo, quando 
a realidade fática do muni-
cípio é de escassez nos co-
fres públicos, com débitos 
na Previdência Municipal, 
crise no sistema de saúde, 
entre outros.

“Frise-se que não se 
está aqui pretendendo 
substituir o gestor na esco-
lha e execução de políticas 
públicas; entretanto, não 
se pode esquecer que a de-
cisão política não implica 
discricionariedade (esco-
lha) irrestrita do adminis-
trador, que deve sempre 
agir na busca do interesse 
público geral”, reiterou o 
promotor. Por fim, Lucas 
César ressalta que o even-
tual transtorno causado 
pela suspensão do evento 
é certamente menor que 
os danos que podem advir 
da sua realização sem as 
cautelas necessárias.

Em caso de descumpri-
mento da medida de ur-
gência de suspensão dos 
contratos, é pedida a im-
posição de multa pessoal 
diária ao prefeito no valor 
de R$ 50 mil. 

COM INFORMAÇÕES DA 
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 

SOCIAL DO MPGO

O Ministério Público de 
Goiás (MPGO) ofereceu nes-
ta sexta-feira (29/7) denúncia 
contra o cabo da polícia mi-
litar Francisco de Assis Jesus 
dos Santos Soares de Oliveira. 
Ele está sendo acusado pela 
prática de estelionato contra 
20 outros policiais também lo-
tados no Batalhão de Rondas 
Ostensivas Táticas Metropoli-
tanas (Rotam), do 1º Coman-
do Regional da Polícia Militar.

A pedido do MPGO, ele 
foi preso preventivamente 
na quinta-feira (28/7). A Jus-
tiça Militar também acolheu 
o pedido para bloqueio de 
valores disponíveis em nome 
de Francisco de Oliveira em 
contas de instituições finan-
ceiras localizadas no Brasil 
ou exterior. A denúncia foi 

oferecida pelo Núcleo de 
Controle Externo da Ativi-
dade Policial (NCAP) e pela 
84ª Promotoria de Justiça de 
Goiânia. Narra a denúncia 
que, há cerca de um ano, o 
policial começou a orientar 
seus companheiros de bata-
lhão com dicas e mentorias 
sobre aplicações financeiras 
em criptomoedas (tipo de 
dinheiro virtual), ativos de 
renda variável e apostas es-
portivas. Assim, as vítimas 
começaram a participar de 
uma banca conjunta, criada 
e mantida por Francisco de 
Oliveira, em uma plataforma 
on-line, com sede no Reino 
Unido, onde faria aplicação 
de valores em apostas es-
portivas, com promessa de 
lucratividade de 30% a 50%.

O cabo abordou cada 
umas das vítimas e, com a 
mesma argumentação, as-
segurou-lhes os altos ren-
dimentos e garantiu que 
se responsabilizaria acaso 
acontecessem eventuais pre-
juízos. Apurou-se ainda que, 
para fazer parte do grupo de 
investimentos, o denuncia-
do exigia que cada partici-
pante fizesse o aporte inicial 
de R$ 10 mil.

Ocorre que, após alguns 
pagamentos de valores 
supostamente recebidos 
como lucro, nenhuma das 
vítimas recebeu mais ne-
nhum rendimento dos va-
lores transferidos por eles 
ao cabo Francisco. 

COM INF. DA ASSESSORIA DE 
COM. SOCIAL DO MPGO
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Competição, que é organizada pela Secretaria 
de Esporte, Lazer e Juventude, vai movimentar a 
modalidade esportiva até 30 de setembro

A iniciativa foi tomada dentro do procedimento administrativo aberto pela 25ª Promotoria 
de Justiça de Goiânia com o objetivo de acompanhar inquérito policial para apurar as 
mortes de quatro detentos na CPP, ocorridas nesta semana

FEITA À DGAP

DA REDAÇÃO - O Ministério 
Público de Goiás (MPGO) 
recomendou à Diretoria-
-Geral de Administração 
Penitenciária (DGAP) a 
adoção de medidas visan-
do a garantir a segurança e 
integridade física dos inter-
nos da Casa de Prisão Pro-
visória (CPP). A iniciativa 
foi tomada dentro do pro-
cedimento administrativo 
aberto pela 25ª Promotoria 
de Justiça de Goiânia com 
o objetivo de acompanhar 
inquérito policial para 
apurar as mortes de quatro 
detentos na CPP, ocorridas 
nesta semana.

Responde atualmente 
pela 25º PJ o promotor Fer-
nando Krebs. O inquérito é 
conduzido pelo Grupo de 
Investigações de Homicí-
dios da Polícia Civil de Apa-
recida de Goiânia. As me-
didas recomendadas, além 
de buscar a proteção dos 
detentos, visam evitar que 
novos fatos desta natureza 
se repitam no estabeleci-
mento prisional, sendo elas: 
n a transferência, com 
urgência, dos detentos 
suspeitos de envolvi-
mento com as quatro 
mortes que ocorreram 
nos últimos dias na CPP 
para unidade prisional 

de segurança máxima (a 
que for mais adequada), 
a critério da DGAP;
n aplicação das medidas 
disciplinares preventivas 
que o caso requer, inclusi-
ve, a suspensão de visitas 
aos suspeitos de envolvi-
mento nessas mortes;
n a adoção de medidas 
administrativas para au-
mentar o monitoramento 
dos detentos suspeitos de 
envolvimento com as cita-
das mortes, bem como nos 
blocos em que elas ocor-
reram, a fim de prevenir 
novos fatos como estes;
n instauração de proce-
dimento administrativo 
pela DGAP para apurar 
o envolvimento de fac-
ções e organizações cri-
minosas na deflagração 

destes homicídios. 
Em entrevista à im-

prensa na tarde de sexta-
-feira (29/7), o promotor 
de Justiça explicou que 
a separação dos suspei-
tos como solicitada já foi 
feita e instaurado proce-
dimento administrativo, 
pelo MPGO, para apu-
ração dos fatos. Krebs 
adiantou que o laudo de 
local do crime foi elabo-
rado, sendo aguardados 
os laudos cadavéricos. A 
partir de agora, o MP vai 
acompanhar as oitivas e 
as investigações, haven-
do algumas linhas a se-
rem seguidas. 

COM INFORMAÇÕES 
DA ASSESSORIA 

DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
DO MPGO

Após mortes na CPP, 
MPGO recomenda adoção 
de medidas para garantir 
segurança de presos

Divulgação

�iago Gagliasso deixa briga 
familiar de lado e se solidariza com 
sobrinhos após episódio de racismo

Thiago Gagliasso, irmão 
de Bruno Gagliasso, postou 
um vídeo no Instagram neste 
domingo em solidariedade 
ao episódio de racismo sofri-
do por seus sobrinhos, Titi e 
Bless, em Portugal. As crian-
ças foram alvo de ofensas 
por uma mulher, que teria 
dito para “tirar aqueles pretos 
imundos dali”. Embora não 
mantenha boas relações com 
o irmão e a cunhada, Thia-
go disse que “independente 
de qualquer coisa, qualquer 
questão política ou ideológi-
ca”, eles são da mesma famí-
lia e sua resposta frente a esta 
situação é “dar muita força 
pra eles, que Deus ilumine e 
que isso seja superado o mais 
rápido possível”.

— E pode ter certeza que 
também dói aqui dentro — 
acrescentou, lembrando que 
esteve junto aos sobrinhos 

há pouco tempo, referin-
do-se a eles como “crianças 
maravilhosas”, e destacou 
que, pelo menos assim, a 
briga familiar aparenta ficar 
distante. — Eu sei o quanto 
eles estão sofrendo.

A atriz e apresentadora 
Giovanna Ewbank se revol-
tou contra o racismo sofrido 
por seus filhos na Costa da 
Caparica. Num vídeo, ela 
aparece discutindo com 

a autora, chamando-a de 
“racista nojenta”. Quanto à 
atitude de Giovanna, Thiago 
disse que gostaria de para-
benizá-la.

— Certamente eu de-
veria ter feito muito pior 
porque eu não imagino 
a raiva e o ódio que teve 
ter passado dentro do co-
ração dela — comentou. 
Também presente na cena, 
Bruno chamou a polícia.

Arquivo/Secom

APARECIDA DE GOIÂNIA

Com 56 times, começa 
Campeonato Municipal de Futsal 

Começa hoje, em Apa-
recida de Goiânia, uma das 
maiores competições de 
futsal do Estado de Goiás. 
Com 56 equipes masculinas 
e femininas divididas em 
várias categorias, o Campe-
onato Municipal de Futsal 
vai movimentar a modali-
dade esportiva na cidade até 
30 de setembro. 

Com inscrições encer-
radas e após a realização 
do Congresso Técnico, a 
organização definiu que a 
competição será disputa-
da inicialmente em duas 
fases, com jogos entre ad-
versários do próprio gru-
po. Depois, irão avançar 
no Campeonato Municipal 
de Futsal de Aparecida de 
Goiânia os times que pas-
sarem pelas eliminatórias 
também em jogos únicos.

Nesta edição, a compe-
tição municipal vai contar 
com a participação de equi-
pes dos seguintes bairros: 
Setor Central, Village Gara-
velo, Nova Olinda, Expansul, 
Cidade Livre, Bairro Inde-
pendência, Independência 
Mansões, Jardim Cascata, 
Vila São Pedro, Conjun-
to Cruzeiro do Sul, Jardim 
Nova Era, Jardim Tropical, 
Setor Garavelo, Goiânia Par-
que Sul, Vila Sul, Jardim Ti-
radentes, Cidade Vera Cruz 
e Vila Romana.

Todas as partidas se-
rão realizadas na quadra 
poliesportiva do Esta-
ção Cidadania-Esporte, 

no Parque Trindade II. O 
complexo esportivo conta 
com banheiros, vestiários, 
sala de primeiros socor-
ros, bebedouros, moderna 
iluminação, arquibancada 
e estacionamento.

“É uma competição 
muito aguardada pelos ti-
mes de futsal de Aparecida 
e também pelos amantes 
da modalidade que sempre 
assistem às partidas. O futsal 
cresceu muito nos últimos 
anos graças aos incentivos 
da atual gestão ao esporte. 
Não temos dúvida de que 
será um grande campeona-
to”, projeta o secretário de 
Esporte, Lazer e Juventude, 
Gerfeson Aragão.

ABERTURA
A abertura do Campeo-

nato Municipal de Futsal de 
Aparecida de Goiânia será 
realizada hoje, às 19h30, no 

Estação Esporte-Cidadania 
com desfile de todos os ti-
mes inscritos. Em seguida, 
serão realizados dois jogos, 
sendo um masculino e um 
feminino. Cracudas x Fave-
la/Savage, no feminino, e 
Bate Bola x Sport Aparecida, 
no masculino, darão ponte 
pé inicial ao campeonato.

PREMIAÇÃO
Os vencedores da ca-

tegoria masculino levarão 
para casa R$ 12,5 mil que 
serão divididos entre o 
campeão, vice-campeão, 
artilheiro e goleiro menos 
vazado. Já na categoria fe-
minina o prêmio final é de 
R$ 11,1 mil, sendo R$ 7,5 mil 
em dinheiro que serão divi-
didos entre o time campeão, 
vice-campeão, artilheira e 
goleira menos vazada

COM INFORMAÇÕES DE

SECOM/APARECIDA 

Núcleo de Conciliação Fiscal iniciou 
atendimento em todas as unidades SAC

Os contribuintes de Apa-
recida de Goiânia já contam 
com uma nova condição 
especial para pagamento 
de tributos ao município. 
O serviço, que antes era in-
terno, possibilita que qual-
quer pessoa física ou jurí-
dica possa buscar o Núcleo 
de Conciliação Fiscal (NCF) 
em uma das unidades do 
Serviço de Atendimento ao 
Cidadão (SAC) em busca de 
negociação de suas dívidas.

O núcleo, concede ao 
contribuinte mais uma 
possibilidade de conciliar 
débitos fiscais e tributários, 
mediante cumprimento a 
requisitos tais como, não 
ser reincidente; não ter 
participado de conciliação 
ou REFIS nos últimos dois 
anos; maior prazo de parce-
lamento em até 54 vezes; e 
redução de juros até 70% de 
desconto. 

O NCF também propor-
ciona condições vantajosas 
para o contribuinte acertar 
as contas com a administra-
ção municipal e evitar que o 
nome seja inscrito no cadas-
tro de Dívida Ativa.

Requisitos para a adesão ao 
Núcleo de Conciliação 
Fiscal (NCF)

n Estar em dia com o 
cumprimento de todas 
as obrigações positivas 
ou negativas, mediante a 
comprovação; em casos de 
multas
n Não ter participado de 
outra conciliação fiscal nos 
ultimos tres anos, nos casos 
de débitos integralmente 
quitados;
n Ter transcorrido o prazo 
mínimo de cinco anos da data 
de participação em conciliação 
que tenha sido anulada ou 
cassada, nos termos da lei 
complementar nº 168, de 22 
de outubro de 2019
n Não ser reincidente, em 
casos de multas;
n O parcelamento deve estar 
em atraso, pois a adesão 
ao Núcleo de Conciliação é 
apenas para débito vencido
n O contribuinte que 
participou de equidade ou de 
REFIS anteriores e que não 
conseguiram quitar as parcelas, 
podem aderir ao NCF;

n O núcleo concede a 
vantagem a quem não 
consegue nenhuma equidade 
(descontos diretos em 
multas), veio para ajudar 
esses contribuintes que não 
tem condição de pagar as 
suas dívidas

É importante destacar 
que, quem participa do 
Núcleo de Conciliação, não 
poderá participar do REFIS 
deste ano, uma vez que já 
recebeu um benefício fiscal 
do município.

Para atender ao con-
tribuinte, mais de 90 aten-
dentes dos SAC’s passaram 
por treinamentos durante 
este mês de julho. Em duas 
semanas, os temas apre-
sentados aos servidores 
foram: Digitalização dos 
termos de parcelamento, 
Virtualização dos proces-
sos de suspensão e desis-
tência da execução fiscal e 
transferência de proprietá-
rio e Atendimento do Nú-
cleo de Conciliação Fiscal.

COM INFORMAÇÕES 
DE SOLANGE ARÚJO
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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.
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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 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. 
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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. 
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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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Pelo presente Edital, o Cartório de Registro de Imóveis Tit. Doc, Pess. Jur. de Águas Lindas de 
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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 
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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. 
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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, 
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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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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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. 
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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, 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. 
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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, 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. 
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Entretenimento

HORÓSCOPO

Um momento im-
portante para per-
ceber as deman-
das profissionais e 

financeiras desta fase, ariano. 
É necessário que você se de-
sapegue do que tem dificulta-
do a sua caminhada. A resolu-
ção de pendências materiais é 
um dos desafios do atual ciclo.

A Lua nova pode 
trazer nova ener-
gia e ânimo aos 
taurinos. É um 

momento oportuno para ter 
uma nova postura em seus 
relacionamentos. Momento 
interessante para perceber os 
padrões emocionais que têm 
se repetido em suas relações.

Uma fase oportu-
na para mudanças 
em relação à forma 

como você age emocionalmen-
te. Fase interessante para uma 
nova atitude em relação ao tra-
balho e a aspectos ligados à 
saúde. Desapegar-se, reinven-
tar-se, dizer adeus e curar são 
ações requeridas no atual ciclo.

Momento mui-
to especial nos 
relacionamentos 

e na vida afetiva dos cance-
rianos. Você está mais ciente 
de suas verdadeiras necessi-
dades emocionais e de como 
supri-las. É uma fase de no-
vas experiências amorosas, 
criativas e de relações.

Momento de lu-
tar mais obstina-
damente pelos 

seus objetivos. Cuidado com 
a inércia, o comodismo e a 
preguiça, porque podem atra-
palhar os seus planos. É ne-
cessário se dedicar com mais 
afinco à realização dos seus 
projetos.

Uma fase im-
portante para ter 
consciência dos 

seus sentimentos e desejos. 
Pode transformar uma ativida-
de prazerosa em algo produti-
vo e rentável. É um momento 
oportuno para aprimorar co-
nhecimentos e se expressar 
com mais confiança.

Novas situa-
ções envolven-
do familiares, 

passado e privacidade. Mo-
mento oportuno para per-
ceber a mudança de valores 
que está ocorrendo com 
você. Investimentos que 
priorizem o médio e longo 
prazo estão estimulados.

Os planetas Mar-
te e Júpiter conti-
nuam transitando o 

seu signo. Momento oportu-
no para novas iniciativas em 
que você esteja apaixonada-
mente envolvido. Cuidado 
com a procrastinação e com 
a tendência a duvidar das 
suas capacidades.

Você precisa colo-
car os pés no chão 
e fazer um plane-

jamento para o ano de 2018. 
As questões materiais exi-
gem mais seriedade e com-
prometimento da sua parte. 
É um momento importante 
para cortar vínculos e situa-
ções destrutivas.

A presença de 
vários planetas 
em seu signo 

enaltece o poder do atual mo-
mento. É uma fase oportuna 
para novos direcionamentos, 
projetos e atitudes. O com-
promisso com a excelência e 
com novos valores e possibili-
dades se faz necessário.

Momento de re-
definição em 
questões emo-
cionais e no rumo 

de vida dos aquarianos. 
Percepção de que alguns 
acontecimentos não de-
pendem exclusivamente de 
você. É necessário confiar 
na sabedoria do universo.

É uma fase impor-
tante para estudos e 
viagens que priorizem 

o autoconhecimento e a espiritua-
lidade. Uma fase oportuna para 
projetos comunitários e coletivos 
ou contato com instituições. Você 
tende a assumir determinadas res-
ponsabilidades que deverá desen-
volver ao longo do ano.

passado e privacidade. Mo

A Lua nova pode 

e na vida afetiva dos cance seus objetivos. Cuidado com 

seu signo. Momento oportu
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Homem tem que saber colocar 
a mulher no seu lugar, quando 

ela vir toda estressadinha 
você abre a mão e tome 
aqui dinheiro pra você ir 

no shopping comprar roupa

PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 46

ITC
IMPECAVEL
CARRAPETA

GCO
BTON

EEDOD
EMPIREPE

DARSE
NIS

CAVALCANT
I

E
MOCODIN

PRALECI
RMÃOAD

SEMIARIDA
SA

USIPAD
PARAFRASE

Sem
falhas 

(a apre-
sentação)

Comitê
Olímpico
Brasileiro

(sigla)
(?) State,
arranha-
céu nova-
iorquino

Sentimen-
to demons-
trado na

fobia

Função de
xampus

de
camomila

(?) e Enem:
métodos de
avaliação
do ensino

É difícil
para a
pessoa

avarenta

Que
resultam

da velhice

Corruptela
da prepo-

sição
"para"

Índice de
produtos 

agropecuá-
rios (sigla)

Tradução
livre ou 

desenvol-
vida

Suporte da vassoura

É usada por um time 
em partidas especiais,
geralmente amistosas

Situação de vários
grupos militantes

contrários à Ditadura
Proibição oficial

A região de
vegetação

como o 
mandacaru

Tablet da
Apple

De vocês
(fem.)

Auxílio;
ajuda (fig.)

Da raça
do burro

Alimenta-se

(?) Bran-
dão, canto-
ra da MPB

Pai de
Thor, na

mitologia
nórdica

Sufixo de
"saiote"

Beliscadas
(pop.)

Tonelada,
em inglês
Comise-

ração

É acompa-
nhada pelo
gerenciador

de crise

Peça de 
vedação de
torneiras
antigas

Di (?): o
Pintor das
Mulatas

3/mão — ton. 4/ipad — odin. 6/empire. 9/paráfrase. 15/imagem da empresa.

Peanuts Charles Schulz


