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MERCADO DE TRABALHO

Onde estão os PCDs?

Feirão de emprego realizado na última semana não 
preencheu nem 4% das vagas ofertadas

Campanha contra 
violência doméstica e 
familiar contra a mulher

CONSCIENTIZAÇÃO
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Agosto Lilás é o nome dado à campanha do mês de conscientização acerca do 
combate à violência doméstica e familiar contra a mulher

CONSCIENTIZAÇÃO  

WASHINGTON XAVIER  - Essa 
campanha foi instituída 
em referência à sanção da 
Lei Maria da Penha (Lei Fe-
deral nº 11.340/ 2006), as-
sinada no dia 7 de agosto. 
Essa lei foi criada para am-
parar as mulheres que são 
vítimas de violência, seja 
ela física, sexual, psicoló-
gica, moral ou patrimonial 
e sensibilizar a conscienti-
zação da sociedade sobre a 
necessidade de acabar com 
esta violência. 

O nome da Lei foi es-
colhido em homenagem 
à farmacêutica cearense 
Maria da Penha Maia Fer-
nandes, que sofreu agres-
sões do ex-marido por 23 
anos e ficou paraplégica 
após uma tentativa de as-
sassinato. O julgamento 
de seu caso demorou jus-
tamente por falta de uma 
legislação que atendesse 
claramente os crimes con-
tra a mulher. Hoje, a lei 
11.340/2006 considera o 
crime de violência domés-

tica e familiar contra a mu-
lher como sendo “qualquer 
ação ou omissão baseada 
no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento fí-
sico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial”. 

 Lembre-se sempre de 
denunciar pelo telefone 180 
ou na delegacia mais próxi-
ma a sua residência, se pre-
senciar casos de violência 
doméstica e familiar contra 
a mulher.  Não se cale.

Campanha contra 
violência doméstica e 
familiar contra a mulher

Divulgação

Entenda o que pode ter causado a morte 
do empresário João Paulo Diniz

A morte do empresário 
João Paulo Diniz, 58 anos, 
filho de Abílio Diniz, vítima 
de um infarto fulminante, 
levantou algumas dúvidas 
entre as pessoas. Como uma 
pessoa atlética, com um bom 
condicionamento físico, 
amante de esportes, e prati-
cante assíduo pode sofrer um 
ataque do coração?

Pois este pode ter sido 
exatamente o motivo. Se-
gundo o diretor da Socie-
dade de Cardiologia do 
Estado de São Paulo, Mar-
celo Franken, atletas de alta 
intensidade podem ter um 
aumento na ocorrência de 
eventos cardíacos.

— Não é comum que 
aconteça, mas quando 
acontece, é uma grande 
tragédia. O esporte de alto 
impacto, sem uma super-
visão ou acompanhamento 
médico é muito perigoso. A 
ocorrência de um mal sú-
bito derivado de um infar-
to em atletas acima dos 35 
anos é o mais comum — Ex-
plica Marcelo que também 
é Gerente do programa de 
cardiologia no Hospital Is-
raelita Albert Einstein.

O infarto fulminante é 
aquele que surge de repente 
e que muitas vezes pode cau-
sar a morte da vítima antes 
que possa ser atendida pelo 

médico. Este tipo de infarto 
ocorre quando há a interrup-
ção abrupta do fluxo sanguí-
neo que vai nutrir o coração. 
Em pessoas jovens este ris-
co é maior em pessoas com 
alterações genéticas, ou de 
forma geral, em pessoas com 
fatores de risco para doenças 
do coração, como tabagismo, 
obesidade, diabetes e pres-
são alta. Em atletas de alto 
rendimento, entretanto, os 
motivos podem ser outros. 
Segundo Franken, o espor-
te de alta intensidade leva o 
coração ao limite. A combi-
nação de maior adrenalina 
no sangue, alterações na hi-
dratação corporal e distúrbio 
de eletrólitos, ou seja, a falta 
de elementos químicos im-
portantes para o funciona-
mento do músculo cardíaco, 
como o potássio e magnésio, 
pode levar ao surgimento de 
eventos graves. Além disso, 

Arritmias de origem genética 
ou alterações na estrutura do 
coração também podem le-
var a morte súbita.

— Outro fator recente 
que pode aumentar o risco 
de ataques cardíacos em 
atletas é a Covid-19. Estudos 
já mostraram que nos pri-
meiros meses após a infecção 
há um aumento no risco de 
ter eventos cardíacos mais 
graves. Outra febre ultima-
mente é a utilização de su-
plementos hormonais por 
pessoas que não tem indi-
cação clínica. Um paciente 
que utiliza testosterona para 
aumento de massa muscular, 
por exemplo, tem mais chan-
ces de ter um ataque cardía-
co — afirma. O cardiologista 
ainda alerta para o uso “em 
excesso” de outras substân-
cias como a cafeína presente 
em termogênicos, que pode 
aumentar o risco de arritmias 
graves. Ele afirma, entretan-
to, que o esporte aliado a 
uma alimentação saudável 
continua sendo a principal 
forma de evitar um infarto.

Especialistas sugerem 
exercícios simples regulares, 
como uma caminhada de 
30 minutos, pelo menos três 
vezes durante a semana, e 
consumir legumes, verduras, 
grãos, cereais, frutas, hortali-
ças e carnes magras.

Claudivino Antunes / Arquivo 

APARECIDA DE GOIÂNIA

GCM prende suspeito 
de tráfico na Vila Brasília

Uma equipe da 
Guarda Municipal 
(CGM) prendeu na tar-
de desta segunda-feira, 
1, um suspeito de trá-
fico de drogas na Rua 
Marabas no Setor Vila 
Brasília, em Aparecida 
de Goiânia. A corpora-
ção recebeu denúncia, 
através do 153, sobre a 
comercialização de en-
torpecente na região e 
quando a viatura che-
gou ao local informado 
flagrou três pessoas em 

atitude suspeita.
Dois suspeitos fu-

giram do local quando 
perceberam a aproxi-
mação da equipe. No 
local, um homem foi 
preso, portanto uma 
faca, uma tesoura, uma 
balança de precisão R$ 
102 em espécie e ainda 
16 porções de crack em-
baladas para venda. 

O suspeito foi enca-
minhado para Central de 
Flagrantes e apresenta-
do a autoridade policial 

e autuado em flagrante 
por tráfico de drogas.

“Logo que recebeu a 
denúncia a equipe que 
realiza o patrulhamen-
to na região se deslocou 
até o local, conseguindo 
efetuar a prisão , da dro-
ga e de outros materiais 
utilizados na prática cri-
minosa”, aponta o co-
mandante da GCM de 
Aparecida de Goiânia, 
Weber Júnior.

COM INFORMAÇÕES DA 
SECOM/APARECIDA

SOB PENA DE MULTA
Liminar determina que Enel forneça, 
sem interrupções, potência de energia 
contratada por produtor rural

Um produtor rural 
conseguiu na Justiça tu-
tela de urgência para que 
a Celg Distribuição S/A 
(Enel) cumpra contrato 
de demanda contratada 
para fornecer, sem inter-
rupções, potência elétrica 
(1600 KW mês) estipulada 
no referido pacto. A medi-
da foi concedida pelo juiz 
Gilmar Luiz Coelho, da 
10ª Vara Cível de Goiânia.

Segundo esclareceu 
no pedido a advogada 
Thais Gomes de Olivei-
ra, o produtor rural paga, 
conforme contrato, para 
que a concessionária de 
energia elétrica deixe a 
sua disposição a referida 
potência. Isso para que 
ele possa realizar sua ati-
vidade em propriedade 
rural. Ocorre que, des-
de novembro de 2020, a 
energia não é entregue 
de maneira estável, o que 
tem gerado desarme de 
pivôs do local e, conse-
quentemente, prejuízos 
em sua produção.

Esclareceu que o 

produtor realizou diver-
sas reclamações à con-
cessionária de energia 
elétrica, contudo, sem 
resposta. Assim, fez so-
licitações junto à ouvi-
doria da empresa, sendo 
informado que o pro-
blema seria resolvido e, 
inclusive, que a situação 
já estaria solucionada. O 
que, segundo a advoga-
da, não é verídico.

A advogada disse 
que, no último mês de 
março, inclusive, uma 
das bombas da proprie-
dade rural queimou, o 
que gerou um prejuízo 
de mais de R$ 25,4 mil 
ao produtor. Diante da 
situação, ressaltou que o 
consumidor está pagan-
do por um contrato que 
não é cumprido, além 
de sofrer danos pela ins-
tabilidade da energia. 
Salientou que há, neste 
momento, a iminência 
da perda de safra de to-
mate, cultivada por ele.

Ao analisar o pedido, 
o magistrado disse que 

foi comprovada a proba-
bilidade do direito, por 
meio do contrato de for-
necimento firmado en-
tres as partes. Já o perigo 
de dano ou risco ao resul-
tado útil do processo, evi-
denciado ante a ausência 
do correto fornecimento 
de energia. Situação que 
poderá ocasionar a perda 
de safra, já que requeren-
te é produtor rural.

Completou que a 
obrigação da empresa 
é simplesmente o cum-
primento do que já foi 
acordado entre as par-
tes, nos limites do que foi 
fornecido anteriormente. 
O magistrado deferiu a 
tutela de urgência para 
determinar a concessio-
nária promova as inter-
venções necessárias a fim 
de evitar as interrupções 
de energia elétrica, asse-
gurando o fornecimento 
de da demanda contra-
tada, sob imposição de 
multa a ser arbitrada.

COM INFORMAÇÕES DO 
ROTA JURÍDICA

Agosto Lilás é o nome dado à campanha do mês de 
conscientização acerca do combate à violência doméstica 
e familiar contra a mulher



Quarta-feira, 3 de agosto de 2022
Circulação em Goiás, Tocantins e Distrito Federal2 Geral

Bokão é conhecido por desenvolver trabalhos nas regiões periféricas da 
cidade, atendendo aos mais humildes que precisam muito de recursos nas 
áreas da saúde, educação, infraestrutura e lazer

Auxílio Gás será de R$ 110 em agosto, informa Caixa
Cerca de 5,6 milhões 

de famílias receberão R$ 
110 de Auxílio Gás em 
agosto, anunciou, a Caixa 
Econômica Federal. Até 
dezembro, o benefício 
terá o valor dobrado por 
causa da emenda cons-
titucional que elevou be-
nefícios sociais.

O pagamento ocor-
rerá de 9 a 22 de agosto, 
com base no dígito final 
do Número de Inscrição 
Social (NIS). As datas 
são as mesmas datas das 
parcelas do Auxílio Bra-
sil, que teve o calendário 
de pagamento deste mês 
antecipado.

Tradicionalmente, os 
dois benefícios são pagos 
nos últimos dez dias úteis 
do mês, sendo que o Auxí-
lio Gás é bimestral, pago a 
cada dois meses. Original-
mente, a parcela de agosto 

seria paga entre os dias 18 
e 31, mas foi antecipada.

Com a emenda cons-
titucional que elevou be-
nefícios sociais, o Auxílio 
Gás teve o valor dobrado, 
equivalendo a 100% do 
valor médio do botijão de 
13 quilos nas parcelas de 
agosto, outubro e dezem-
bro. Em 2023, o benefício 
voltará a valer metade do 
preço médio do botijão.

CÁLCULO
Para calcular o bene-

fício, a Caixa Econômi-
ca Federal baseia-se nas 
pesquisas da Agência Na-
cional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustí-
veis (ANP), que até o dé-
cimo dia útil de cada mês 
divulga o preço médio 
dos seis meses anteriores 
do botijão de 13 quilos de 
gás liquefeito de petró-

leo (GLP). Dessa forma, a 
cada dois meses, o bene-
fício muda de valor.

O Auxílio Gás totali-
zou R$ 52 em janeiro, R$ 
51 em abril e R$ 53 em 
junho, quando equivalia 
a 50% do preço médio do 
botijão. Tradicionalmen-
te, o benefício é pago a 
cada dois meses, mas a 
parcela de fevereiro foi 
antecipada para janeiro.

DURAÇÃO
Com duração pre-

vista de cinco anos, o 
programa beneficiará 
5,6 milhões de famílias, 
até o fim de 2026, com 
o pagamento de 50% do 
preço médio do botijão 
de 13 quilos a cada dois 
meses (100% de agosto 
a dezembro). Para este 
ano, o Auxílio Gás tinha 
orçamento de R$ 1,9 bi-

lhão, mas a verba subiu 
para R$ 2,95 bilhões com 
a emenda constitucional.

Só pode fazer parte 
do programa quem está 
incluído no Cadastro 
Único para Programas 
Sociais do Governo Fe-
deral (CadÚnico) e tenha 
pelo menos um membro 
da família que receba o 
Benefício de Prestação 
Continuada (BPC). A lei 
que criou o programa 
definiu que a mulher 
responsável pela família 
terá preferência, assim 
como mulheres vítimas 
de violência doméstica.

CAIXA TEM
O Auxílio Gás é pago 

com os mesmos cartões 
e as mesmas senhas do 
Auxílio Brasil, podendo 
ser sacado em lotéricas, 
terminais de autoaten-

dimento e correspon-
dentes bancários Caixa 
Aqui. O benefício tam-
bém pode ser deposita-
do nas contas poupança 
digitais, criadas para o 
pagamento do Auxílio 
Emergencial em 2020, e 
movimentado por meio 
do aplicativo Caixa Tem.

O beneficiário preci-
sa ficar atento. Caso não 
saque o Auxílio Gás em 
120 dias após a data do 
pagamento, o dinheiro 

volta para a conta do go-
verno. Quem tiver dúvi-
das sobre a situação do 
benefício pode fazer uma 
consulta nos aplicativos 
Caixa Tem e Auxílio Brasil 
ou ligar para a central de 
atendimento da Caixa, no 
número 111. Caso tenha 
dúvidas sobre o cadastro 
ou sobre o pagamento, o 
cidadão pode ligar para o 
Ministério da Cidadania, 
no telefone 121.

WELLTON MÁXIMO/ABR

Anderson Bokão (PRTB) é pré-candidato 
a Deputado Estadual

JULLIANA CARDOSO - Ander-
son Sales, popularmente 
conhecido como Bokão, 
ingressou na vida públi-
ca como Educador So-
cial, no Cidadão 2000. 
Durante o período de 
mandato foi realizado 
um excelente trabalho 
em defesa das crianças, 
adolescentes e suas fa-
mílias. Em 2006, Ander-
son foi eleito com 1359 
votos para ficar à frente 
do Conselho Tutelar da 
Região Leste. Foi reelei-
to em 2009, com 1963 
votos. Seu mandato foi 
até o ano de 2012.

Em 2012, através do 
reconhecimento que 
ganhou no Conselho 
Tutelar, Anderson Sales 
decidiu se candidatar à 
eleição para o cargo de 
Vereador. Os 2342 votos 
não foram suficientes 
para ser eleito. No ano 
de 2013, assumiu o car-
go de diretor da Agência 
Municipal do Meio Am-
biente (AMMA).

Devido ao trabalho 
prestado como Conse-
lheiro Tutelar, Anderson 
Sales foi convidado para 
assumir o cargo de Dire-
tor de Defesa Social da 
Guarda Civil Metropoli-
tana de Goiânia e a coor-
denação do Gabinete de 
Gestão Integrada do Mu-
nicípio (GGIM), onde de-
senvolveu várias ativida-
des em prol da segurança 
preventiva da capital.

Em 2016, foi eleito ve-
reador com 3479 votos, 
pelo PSDC para a atual 
legislatura da Câmara 
Municipal de Goiânia. 
Seu objetivo é trabalhar 
a favor da capital e trazer 
benefícios para a comu-
nidade. Mas nas eleições 
seguintes ele foi reeleito 
e está na metade do se-
gundo mandato como 
vereador de Goiânia.

Em entrevista ao Jor-
nal Gazeta, edição do 
almoço, Bokão como é 
popularmente conheci-
do falou o porquê de se 
pré-candidatar a uma 
vaga na Assembleia Le-
gislativa de Goiás.

“O político é uma 
ferramenta essencial 
para a população, eu  
faço um trabalho inde-
pendente no meu se-
gundo mandato, não 
sou base governista 
nem oposição na Câ-
mara, porque quando 
um cidadão vai pedir 
votos na rua ele não 
fala que veio pedir voto 
por ser base governis-
ta e oposição, ele pede 
voto para ser represen-
tante da população e 
eu trabalho muito em 
cima das emendas im-
positivas, aquela que 
você apresenta recur-
sos e trabalha em cima 
de cada emenda e leva 
benefícios para a popu-
lação e assim eu conse-
gui fazer nos meus dois 

mandatos como vereador 
de Goiânia, hoje me vejo 
preparado se for a von-
tade de Deus e do povo 
para representar Goiás na 
Assembleia Legislativa de 
Goiás”, afirmou”.

Anderson Bokão é 
um nome muito for-
te em Goiânia, mas vai 
precisar atravessar as 
‘fronteiras’ da capital 
para mostrar seu traba-
lho aos 245 municípios 
do Estado.

“Eu tenho montado 
um trabalho nas redes 
sociais, tenho impulsio-
nado minhas redes so-
ciais para que nosso tra-
balho seja conhecido por 
mais pessoas”, pontuou.

COMPROMISSO
 “As emendas impo-

sitivas ( 10 Milhões de 
Reais), do vereador An-
derson Sales sendo eleito 
Deputado Estadual se-
rão aplicadas na capital 
onde tenho maior número 
de votos, lógico que mos-
trando trabalho com resul-
tados vou alcançar outros 
municípios que também 
vão receber emendas mi-
nhas”, finalizou.

Anderson Bokão é co-
nhecido por desenvolver 
trabalhos nas regiões pe-
riféricas da cidade, aten-
dendo aos mais humil-
des que precisam muito 
de recursos nas áreas da 
saúde, educação, infra-
estrutura e lazer.

ECONOMIA
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Estudantes de Goiânia garantem 
medalhas na Olimpíada Brasileira 
de Astronomia e Aeronáutica (OBA)

 Quatro alunos da Es-
cola Canadense de Goi-
ânia - Maple Bear serão 
premiados na 25ª edição 
da Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Aeronáutica 
(OBA), competição exis-
tente desde 1998 e cujo 
foco é impulsionar o in-
teresse de estudantes por 
temas relacionados a es-
sas ciências. Davi Medei-
ros e Davi Moreira Tosatti, 
ambos do 8° ano e com 13 
anos, receberão medalhas 
de bronze. Já a aluna Lau-
ra Yamim Nogueira, de 14 
anos, do 9° ano, será pre-
miada com medalha de 
prata e, Julia Bastos Costa, 
também do 9° ano e com 
14 anos, receberá medalha 
de ouro. A premiação está 
prevista para outubro.

Os alunos fizeram a 
prova, realizada pela Uni-
versidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ) em 
parceria com a Agência 
Espacial Brasileira (AEB), 
no final de maio. A edição 

teve 1.368.964 estudan-
tes brasileiros inscritos, 
oriundos de mais de 12 
mil instituições de ensi-
no. Puderam participar 
estudantes do 1º ano do 
ensino fundamental até o 
último ano do ensino mé-
dio, de escolas públicas 
e privadas. A competição 
de foguetes, MOBFOG – 
realizada pelos mesmos 
organizadores - é permi-
tida também para alunos 
do ensino superior.

De acordo com o pro-
fessor de Ciências da Ma-
ple Bear Goiânia, Pedro 
Freitas, o desempenho dos 
alunos foi muito positivo, 
especialmente, por se tra-
tar de uma prova escrita e 
sem etapas práticas, além 
de ter sido a primeira par-
ticipação dos estudantes. 
“A OBA, especificamente, 
é uma ferramenta valiosa 
de ensino e aprendizado, 
que pode ser usada tanto 
para promover o interesse 
dos alunos nas áreas de 

STEM - Ciências, Tecno-
logia, Engenharia e Mate-
mática -, como para de-
senvolver o raciocínio e o 
pensamento crítico”, diz o 
professor. “Os alunos acei-
taram o desafio e, pela pri-
meira vez, participaram 
da Olimpíada Brasileira 
de Astronomia. Estão de 
parabéns pela dedicação, 
pela vontade de aprender, 
e claro, pelo ótimo resulta-
do”, completa Freitas.

Equipes de estudan-
tes da escola também 
participaram da Mostra 
Brasileira de Foguetes 
(MOBFOG), em sua 16ª 
edição. Os alunos, que 
competiram no nível 3, 
construíram foguetes de 
garrafas PET - com base 
propelente de água e ar 
– e os lançaram, sob a su-
pervisão do professor. As 
notas oficiais da MOB-
FOG devem ser disponi-
bilizadas em outubro.

VALDEVANE ROSA/
DA REDAÇÃO 

Com presença de Caiado, PP 
realiza convenção e confirma 
Alexandre Baldy para o Senado

O Progressistas em Goi-
ás (PP) realiza nesta sexta-
-feira (5) sua convenção 
partidária. O evento em 
grande estilo será realizado 
no Master Hall, em Goi-
ânia, às 10h. Na ocasião, 
Alexandre Baldy será con-

firmado como candidato 
oficial da legenda para o 
Senado e deve anunciar 
seus suplentes. Ao lado do 
governador do Estado, Ro-
naldo Caiado, que já con-
firmou presença, Baldy vai 
apresentar os candidatos a 

deputados federais e esta-
duais do partido. O evento 
deve contar ainda com 
a presença de prefeitos, 
vereadores e lideranças 
políticas do interior que 
apoiam a candidatura 
do progressista.

JUSTIÇA

Imas terá de restituir servidora 
que pagou contribuição de plano 
de saúde em duplicidade

O Instituto de Assis-
tência à Saúde e Social dos 
Servidores Municipais de 
Goiânia – (Imas) terá de res-
tituir contribuições pagas 
em duplicidade por uma 
professora que tem dois 
contratos com a munici-
palidade. E o município de 
Goiânia terá de suspender 
o desconto na folha de pa-
gamento da profissional 
referente a uma das matrí-
culas (a mais recente). A de-
terminação é da juíza Lídia 
de Assis e Souza, do 4º Juízo 
do Núcleo da Justiça 4.0.

O advogado Marco Bru-
no Rodrigues de Almeida 
explicou no pedido que a 
professora possui dois con-
tratos com a municipali-
dade, cumprindo jornada 
de trabalho de 30 horas 
semanais em cada. O que 
resulta em acúmulo de 
cargo público legalmente 
reconhecido pela Consti-
tuição Federal. Contudo, 
disse que, por mais de dois 
anos, forma descontados 
de seus contracheques, em 
duplicidade, as contribui-
ções para o Imas.

Salientou que, dessa 
forma, a professora pagou 
pelo mesmo plano de saúde 
duas vezes durante o perío-
do, mas gozava dos mesmos 
benefícios que os servidores 
com apenas uma matrícula. 
O advogado disse que a si-
tuação feriu tanto o caráter 
facultativo da contribuição, 
quanto o princípio da isono-
mia, já que os servidores que 
possuem um só vínculo con-
tribuem uma única vez, mas 
gozam do plano na mesma 
proporção e benefícios.

Wanessa Rodrigues
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n Maria Reis

Corte
mariareisjornalista6@gmail.com

Dois tempos
1. Servidores públicos de todas as regiões do País podem 

se inscrever até o dia 10 de agosto para a quinta edição 
do Prêmio Espírito Público. Considerado o maior prêmio 
dedicado aos profissionais públicos do Brasil, tem como 
objetivo reconhecer os servidores públicos como presta-
dores de serviços essenciais. Este ano vai oferecer prêmios 
de R$ 10 mil, para os vencedores da categoria Pessoas que 
Transformam, e R$ 15 mil, para a categoria Projetos que 
Transformam. As inscrições podem ser feitas gratuitamente 
pelo site www.premioespiritopublico.org.br.

2. Na categoria Pessoas que Transformam, podem par-
ticipar profissionais públicos que trabalham atualmente 
na administração pública direta ou indireta, incluindo 
fundações, autarquias e empresas públicas, nas três esferas 
governamentais (federal, estadual ou municipal), e que te-
nham, no mínimo, cinco anos de atuação no setor público.

Já a categoria Projetos que Transformam está aberta 
à participação de grupos compostos por, no mínimo, três 
profissionais públicos, sendo um servidor representante 
da equipe e responsável pela inscrição. Todos os membros 
deverão ter, no mínimo, cinco anos de atuação no setor 
público brasileiro na última década.

Festival Internacional de Quadrinhos
De 03 a 07 de agosto, a Prefeitura de Belo Horizonte, em 

parceria com o Instituto Lumiar, realiza a 11ª Edição do Fes-
tival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte 2022 
(FIQ BH), com a temática “Quadrinhos e o mundo do traba-
lho”, no Minascentro, reunindo nos artistas locais, nacionais 
e internacionais. A programação é gratuita e incluem ofici-
nas, exposições, sessões de filmes, mesas de artistas, feira de 
quadrinhos, debates, sessões de autógrafos, duelos de HQs, 
rodada de negócios, com atividades para jovens, adultos, 
crianças e profissionais do setor, de quarta-feira a sexta-fei-
ra, das 9h às 21h; Sábado e domingo, das 10h às 21h. 

Vitrine

DIA ESPECIAL - Após a cerimônia de batismo da pequena 
Alice, organizado pelos seus pais, Andressa Florentino e Luís 
Felipe Gouveia de Miranda, os avós, Rosa e José Orlando 
Ribeiro (com a neta nos braços), receberam os convidados 
na sua residência, no condomínio Alphaville Araguaia, para 
um farto almoço, assinado pelo buffet Maison Florency, que 
eles são os proprietários

Álbum de família

4

n VOCÊ SABIA? A 
catarata Traumática 
aparece após alguma 
lesão no olho ou 
após tratamentos 
com radiação.

n INTERLEITE - Nos 
dias 03(quarta) e 04 
(quinta) de agosto, 
pela primeira vez, 
Goiânia vai sediar 
a 20ª edição do 
Interleite Brasil. 
O evento será 
no Centro de 
Convenções de 
Goiânia e vai oferecer 
o melhor conteúdo, 
networking e feira 
de negócios do leite, 
com 24 palestras 
ministradas por 
produtores, técnicos 
e especialistas. 
Serão traçados 
um diagnóstico 
da cadeia do leite 
nacional e o futuro 
do setor, com 
discussões sobre o 
que os produtores 
precisam saber sobre 
o leite no Brasil, os 
desafios, mudanças 
no mercado e as 
oportunidades 
para quem 
quer se preparar.

n EXPOSIÇÃO, 
VÍDEO E CATÁLOGO 
- Hoje, dia 03 de 
agosto, o Museu da 
Imagem e do Som 
de Goiás (MIS), 
lança o projeto 
“O MIS é Nosso 
SIM”, ocupação 
cultural que visa 
democratizar a arte 
fotográfica e ampliar 
o acesso aos bens 
culturais do museu, 
contribuindo para 
maior fruição entre o 
espaço museológico 
e a comunidade. 
Também será 
lançado um vídeo 
documentário sobre 
os fotógrafos lambe-
lambe de Goiânia, 
com um catálogo do 
tema, resultados de 
pesquisa coordenada 
por Ana Rita Vidica, 
professora da 
Faculdade de Ciência 
e Informação/UFG.
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ENTRE AMIGOS 
- Igor Bezerra e 
Oslane Marcelo 
ciceronearam na 
histórica Pirenópolis, 
os amigos, 
Elza Nicoletti e 
César Nicoletti, 
proprietários da 
doceria Gamela, 
de Brasília. O 
encontro serviu para 
alimentar a amizade 
e foi regada com 
bate papo e boa 
gastronomia na 
Venda do Bento

Divulgação

MERCADO DE TRABALHO

Onde estão os PCDs? 
Feirão de 
emprego realizado 
na última semana 
não preencheu 
nem 4% das 
vagas ofertadas

DA REDAÇÃO - Em todo o Bra-
sil, empresas de vários seto-
res vivem dificuldades para 
cumprir a cota prevista na 
Lei no.  8.213, de 24 de julho 
de 1991, que prevê a contra-
tação de Pessoas com Defici-
ências (PCDs). No estado de 
Goiás, de acordo com infor-
mações oficiais do INSS so-
bre PCDs, estão disponíveis 
para o mercado de trabalho, 
dados do ano de 2017, 471 
segurados; em 2018 – 565 
segurados e em 2019 – 442 
segurados. Portanto, se Goiás 
possui, somente no setor de 
prestação de serviço, cerca 
de 200 mil trabalhadores na 
ativa, como conseguir tais 
profissionais para cumpri-
rem as cotas de PCDs em to-
das as empresas? 

Realidade que foi com-
provada durante Feirão de 
Empregos para PCDs realiza-
do pelos setores de asseio e 
conservação e segurança pri-
vada, na última sexta-feira, 
22 de julho. Foram cerca de 
368 vagas direcionadas aos 
PCDs, mas apenas 36 can-
didatos compareceram ao 
feirão. Desses, 14 candidatos 
foram efetivados e já estão 
em contrato de experiência 
em oito empresas. 

Dos outros 22 candida-
tos, alguns deles deixaram de 
comparecer na empresa na 
data marcada para início do 
trabalho; outros recusaram 
as propostas por questões 
salariais e benefícios ofere-
cidos; e ainda houve casos 
que desistiram da vaga por 
questões de horário e local 
de trabalho ou em razão dos 
cargos oferecidos. 

Como se vê, a demanda é 
muito maior do que a oferta. 
Se considerar a união de ape-
nas três setores: transporte 
público, limpeza e segurança 
privada, em Goiás são cer-
ca de 63 mil trabalhadores. 
Para cumprir a cota, as em-
presas precisam contratar, 
por lei, entre 2% e 5% do seu 
quadro total. “Hoje não te-
mos quantidade suficiente 
de profissionais PCDs que 
tenham interesse nas vagas 
e não existem profissionais 
disponíveis, habilitados e/ou 
reabilitados pelo INSS. Não 
temos um caminho justo a 
seguir”, desabafa Paulo Gon-
çalves da Silva, presidente do 
Sindicato das Empresas de 
Asseio, Conservação, Limpe-

za Urbana e Terceirização de 
Mão-de-Obra do Estado de 
Goiás (SEAC-Goiás). 

O maior desafio que as 
empresas vivenciam é que, 
como prestadoras de servi-
ço, quase a totalidade de sua 
mão de obra cumpre expe-
diente no contratante, como 
pela característica de sua ati-
vidade fim, em pontos pul-
verizados em todo o estado.  

A empresas de transpor-
te coletivo, bem como os 
sindicatos dos demais se-
tores, além de divulgarem 
regularmente as vagas, ain-
da fazem busca ativa. Esses 
setores são os que mais têm 
dificuldade na contratação e 
chegaram a organizar feirão 
de emprego, mas não tive-
ram as vagas preenchidas. 
“Quando o PCD está apto a 
cumprir as funções do tra-
balho, ele desiste da vaga por 
entender que o valor do sa-
lário não compensa a perda 
do benefício que recebe do 
Governo (hoje R$ 1.212,00), 
muito menos o desgaste que 
terá com o deslocamento, 
tempo todo fora de casa e a 
própria atividade laboral”, 
explica Paulo Gonçalves 
“São milhares de vagas em 
aberto sem que consigamos 
preenchê-las”, completa. 

Já se chegou a discutir au-
mento dos rendimentos des-
sas categorias, o que poderia 
inviabilizar a manutenção 
das empresas e, como conse-
quência, a garantia dos em-
pregos. “Se aumentamos a 
remuneração não consegui-
mos concorrer com as em-
presas irregulares do nosso 
setor e que atraem profissio-
nais por não cumprirem os 
requisitos legais da atividade, 
e a terceirização deixa de ser 
vantajosa para o contratante, 
ele passa a fazer a contrata-
ção direta”, pondera Paulo. 

Laísa Alves (nome fictí-
cio), 44 anos, é portadora de 
artrite reumatoide juvenil 
desde alguns meses de vida, 
ao nascer prematura e com 
a saúde frágil e enfrentado 
febre reumática, se aposen-
tou como Pessoa com Defi-
ciência (PCD) por volta dos 
20 anos, após desenvolver 
uma tendinite aguda pelo 
trabalho de digitação em 
um dos poucos ambientes 
de trabalho que conseguiu 
oportunidade por quase dois 
anos. “Eu adorava, mas fi-
cava muito doente. Fiquei 
praticamente 1 ano afastada, 
com atestado, por conta da 
minha saúde. Minha doença 
me impossibilitava de per-
manecer muito tempo em 
um mesmo trabalho e, para 
a minha mãe, a aposentado-

ria era uma segurança para 
mim, caso ela viesse a faltar. 
Então, coincidiu de ser tudo 
junto”, ressalta.  

DIFICULDADES 
Segundo o advogado da 

Associação dos Deficientes 
Físicos do Estado de Goi-
ás (Adfego), André Jonas, 
no que tange à pessoa com 
deficiência, é preciso anali-
sar, primeiramente, a com-
patibilidade da deficiência 
da pessoa com o exercício 
da função. “O que aconte-
ce, na maioria das vezes, é 
que os serviços oferecidos 
são incompatíveis com a 
deficiência. Por isso, que 
às vezes, se torna mais di-
ficultoso encontrar pesso-
as com deficiência para o 
exercício de determinadas 
funções, como na Seguran-
ça Privada, no Transporte 
Público, no segmento de 
limpeza”, aponta. 

Ele destaca que os cargos 
mais procurados pelos PCDs 
hoje estão dentro da área ad-
ministrativa, por serem com-
patíveis com a limitação ou 
com a deficiência do profis-
sional. “Neste sentido, a pes-
soa acaba podendo atender, 
de forma satisfatória, tanto a 
necessidade da empresa, que 
possui respeito àquela con-
dição, à limitação da pessoa 
com deficiência”, ressalta. 

A entidade possui um 
departamento de seleção 
que recebe, por parte das 
empresas privadas, a soli-
citação das vagas, seja para 
cumprir cota ou pela própria 
necessidade da empresa. No 
entanto, alega, a grande di-
ficuldade do mercado hoje, 
na maioria das vezes por 
parte empresa, está na falta 
de acessibilidade e da cons-
ciência que a pessoa com 
deficiência não tem condi-
ções de exercer as atividades. 
“É tipo associar a eficiência à 
questão da incapacidade, o 
que infelizmente, ainda em 
pleno século 21, é latente na 
mente da sociedade de for-
ma geral”, explica. 

Outros pontos a serem 
observados, destaca André, 
são os PCDs que não conse-
guem trabalhar por não pos-
suírem a qualificação ade-
quada e quando a empresa 
oferta vagas em modalidades 
que exigem um grande dis-
pêndio físico. “Precisamos 
encontrar um profissional 
com deficiência que não te-
nha uma limitação muito 
severa, o que acaba dificul-
tando também a inserção no 
mercado de trabalho”, avalia. 

COM INFORMAÇÕES DE 
CAROL OLIVEIRA
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Agosto Lilás é o nome dado à campanha do mês de conscientização acerca do 
combate à violência doméstica e familiar contra a mulher

CONSCIENTIZAÇÃO  

WASHINGTON XAVIER  - Essa 
campanha foi instituída 
em referência à sanção da 
Lei Maria da Penha (Lei Fe-
deral nº 11.340/ 2006), as-
sinada no dia 7 de agosto. 
Essa lei foi criada para am-
parar as mulheres que são 
vítimas de violência, seja 
ela física, sexual, psicoló-
gica, moral ou patrimonial 
e sensibilizar a conscienti-
zação da sociedade sobre a 
necessidade de acabar com 
esta violência. 

O nome da Lei foi es-
colhido em homenagem 
à farmacêutica cearense 
Maria da Penha Maia Fer-
nandes, que sofreu agres-
sões do ex-marido por 23 
anos e ficou paraplégica 
após uma tentativa de as-
sassinato. O julgamento 
de seu caso demorou jus-
tamente por falta de uma 
legislação que atendesse 
claramente os crimes con-
tra a mulher. Hoje, a lei 
11.340/2006 considera o 
crime de violência domés-

tica e familiar contra a mu-
lher como sendo “qualquer 
ação ou omissão baseada 
no gênero que lhe cause 
morte, lesão, sofrimento fí-
sico, sexual ou psicológico e 
dano moral ou patrimonial”. 

 Lembre-se sempre de 
denunciar pelo telefone 180 
ou na delegacia mais próxi-
ma a sua residência, se pre-
senciar casos de violência 
doméstica e familiar contra 
a mulher.  Não se cale.

Campanha contra 
violência doméstica e 
familiar contra a mulher

Divulgação

Entenda o que pode ter causado a morte 
do empresário João Paulo Diniz

A morte do empresário 
João Paulo Diniz, 58 anos, 
filho de Abílio Diniz, vítima 
de um infarto fulminante, 
levantou algumas dúvidas 
entre as pessoas. Como uma 
pessoa atlética, com um bom 
condicionamento físico, 
amante de esportes, e prati-
cante assíduo pode sofrer um 
ataque do coração?

Pois este pode ter sido 
exatamente o motivo. Se-
gundo o diretor da Socie-
dade de Cardiologia do 
Estado de São Paulo, Mar-
celo Franken, atletas de alta 
intensidade podem ter um 
aumento na ocorrência de 
eventos cardíacos.

— Não é comum que 
aconteça, mas quando 
acontece, é uma grande 
tragédia. O esporte de alto 
impacto, sem uma super-
visão ou acompanhamento 
médico é muito perigoso. A 
ocorrência de um mal sú-
bito derivado de um infar-
to em atletas acima dos 35 
anos é o mais comum — Ex-
plica Marcelo que também 
é Gerente do programa de 
cardiologia no Hospital Is-
raelita Albert Einstein.

O infarto fulminante é 
aquele que surge de repente 
e que muitas vezes pode cau-
sar a morte da vítima antes 
que possa ser atendida pelo 

médico. Este tipo de infarto 
ocorre quando há a interrup-
ção abrupta do fluxo sanguí-
neo que vai nutrir o coração. 
Em pessoas jovens este ris-
co é maior em pessoas com 
alterações genéticas, ou de 
forma geral, em pessoas com 
fatores de risco para doenças 
do coração, como tabagismo, 
obesidade, diabetes e pres-
são alta. Em atletas de alto 
rendimento, entretanto, os 
motivos podem ser outros. 
Segundo Franken, o espor-
te de alta intensidade leva o 
coração ao limite. A combi-
nação de maior adrenalina 
no sangue, alterações na hi-
dratação corporal e distúrbio 
de eletrólitos, ou seja, a falta 
de elementos químicos im-
portantes para o funciona-
mento do músculo cardíaco, 
como o potássio e magnésio, 
pode levar ao surgimento de 
eventos graves. Além disso, 

Arritmias de origem genética 
ou alterações na estrutura do 
coração também podem le-
var a morte súbita.

— Outro fator recente 
que pode aumentar o risco 
de ataques cardíacos em 
atletas é a Covid-19. Estudos 
já mostraram que nos pri-
meiros meses após a infecção 
há um aumento no risco de 
ter eventos cardíacos mais 
graves. Outra febre ultima-
mente é a utilização de su-
plementos hormonais por 
pessoas que não tem indi-
cação clínica. Um paciente 
que utiliza testosterona para 
aumento de massa muscular, 
por exemplo, tem mais chan-
ces de ter um ataque cardía-
co — afirma. O cardiologista 
ainda alerta para o uso “em 
excesso” de outras substân-
cias como a cafeína presente 
em termogênicos, que pode 
aumentar o risco de arritmias 
graves. Ele afirma, entretan-
to, que o esporte aliado a 
uma alimentação saudável 
continua sendo a principal 
forma de evitar um infarto.

Especialistas sugerem 
exercícios simples regulares, 
como uma caminhada de 
30 minutos, pelo menos três 
vezes durante a semana, e 
consumir legumes, verduras, 
grãos, cereais, frutas, hortali-
ças e carnes magras.

Claudivino Antunes / Arquivo 

APARECIDA DE GOIÂNIA

GCM prende suspeito 
de tráfico na Vila Brasília

Uma equipe da 
Guarda Municipal 
(CGM) prendeu na tar-
de desta segunda-feira, 
1, um suspeito de trá-
fico de drogas na Rua 
Marabas no Setor Vila 
Brasília, em Aparecida 
de Goiânia. A corpora-
ção recebeu denúncia, 
através do 153, sobre a 
comercialização de en-
torpecente na região e 
quando a viatura che-
gou ao local informado 
flagrou três pessoas em 

atitude suspeita.
Dois suspeitos fu-

giram do local quando 
perceberam a aproxi-
mação da equipe. No 
local, um homem foi 
preso, portanto uma 
faca, uma tesoura, uma 
balança de precisão R$ 
102 em espécie e ainda 
16 porções de crack em-
baladas para venda. 

O suspeito foi enca-
minhado para Central de 
Flagrantes e apresenta-
do a autoridade policial 

e autuado em flagrante 
por tráfico de drogas.

“Logo que recebeu a 
denúncia a equipe que 
realiza o patrulhamen-
to na região se deslocou 
até o local, conseguindo 
efetuar a prisão , da dro-
ga e de outros materiais 
utilizados na prática cri-
minosa”, aponta o co-
mandante da GCM de 
Aparecida de Goiânia, 
Weber Júnior.

COM INFORMAÇÕES DA 
SECOM/APARECIDA

SOB PENA DE MULTA
Liminar determina que Enel forneça, 
sem interrupções, potência de energia 
contratada por produtor rural

Um produtor rural 
conseguiu na Justiça tu-
tela de urgência para que 
a Celg Distribuição S/A 
(Enel) cumpra contrato 
de demanda contratada 
para fornecer, sem inter-
rupções, potência elétrica 
(1600 KW mês) estipulada 
no referido pacto. A medi-
da foi concedida pelo juiz 
Gilmar Luiz Coelho, da 
10ª Vara Cível de Goiânia.

Segundo esclareceu 
no pedido a advogada 
Thais Gomes de Olivei-
ra, o produtor rural paga, 
conforme contrato, para 
que a concessionária de 
energia elétrica deixe a 
sua disposição a referida 
potência. Isso para que 
ele possa realizar sua ati-
vidade em propriedade 
rural. Ocorre que, des-
de novembro de 2020, a 
energia não é entregue 
de maneira estável, o que 
tem gerado desarme de 
pivôs do local e, conse-
quentemente, prejuízos 
em sua produção.

Esclareceu que o 

produtor realizou diver-
sas reclamações à con-
cessionária de energia 
elétrica, contudo, sem 
resposta. Assim, fez so-
licitações junto à ouvi-
doria da empresa, sendo 
informado que o pro-
blema seria resolvido e, 
inclusive, que a situação 
já estaria solucionada. O 
que, segundo a advoga-
da, não é verídico.

A advogada disse 
que, no último mês de 
março, inclusive, uma 
das bombas da proprie-
dade rural queimou, o 
que gerou um prejuízo 
de mais de R$ 25,4 mil 
ao produtor. Diante da 
situação, ressaltou que o 
consumidor está pagan-
do por um contrato que 
não é cumprido, além 
de sofrer danos pela ins-
tabilidade da energia. 
Salientou que há, neste 
momento, a iminência 
da perda de safra de to-
mate, cultivada por ele.

Ao analisar o pedido, 
o magistrado disse que 

foi comprovada a proba-
bilidade do direito, por 
meio do contrato de for-
necimento firmado en-
tres as partes. Já o perigo 
de dano ou risco ao resul-
tado útil do processo, evi-
denciado ante a ausência 
do correto fornecimento 
de energia. Situação que 
poderá ocasionar a perda 
de safra, já que requeren-
te é produtor rural.

Completou que a 
obrigação da empresa 
é simplesmente o cum-
primento do que já foi 
acordado entre as par-
tes, nos limites do que foi 
fornecido anteriormente. 
O magistrado deferiu a 
tutela de urgência para 
determinar a concessio-
nária promova as inter-
venções necessárias a fim 
de evitar as interrupções 
de energia elétrica, asse-
gurando o fornecimento 
de da demanda contra-
tada, sob imposição de 
multa a ser arbitrada.

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Senhores acionistas convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a 
realizar no dia 10 de agosto de 2022, às 9 horas, na sede social da empresa, à Av. Anhanguera nº 
9827 – Bairro Ipiranga, CEP: 74.450-010 – Goiânia - Goiás, para deliberarem sobre as seguintes 
matérias:
1 – Alteração do Estatuto Social (adequação à Lei nº 13.303/16);
2 – Eleição de Conselheiros de Administração;
3 – Outros assuntos de interesse da Sociedade.
Indústria Química do Estado de Goiás S/A – Iquego, ao 01 dia do mês de agosto de 2022.

José Carlos dos Santos
Diretor Presidente - Iquego

PREGÃOELETRÔNICONº 044/2022–UASG989395
O UN O UNICIPAL E E UCA ÃO E IN U AS torna público
que realizará, pregão eletrônico, através do Portal de Compras do
Governo Federal – Compras Net, tipomenor preço por item, obetivando
a contratação de empresa para e ecução de locação de 2 (dois) ônibus
destinado ao transporte de estudantes da rede municipal e estadual de
ensino no município de Inhumas, no dia 18/08/2022 às 08h30min. Mais
informaçõesna sededaPrefeituraMunicipal das 08h00minàs 11h00min
e das 14h00min às 17h00min, pelos telefones
(62)3511-2121/99145-0756, no site www.inhumas.go.gov.br no campo
licitação oupeloe-mail licitacao@inhumas.go.gov.br

PREGÃOELETRÔNICONº 045/2022–UASG989395
O Município de Inhumas - GO torna público que realizará pregão
eletrônico, através do Portal de Compras do Governo Federal –
Compras Net, tipo maior desconto por item visando o registro de preço
para futura contratação de empresa para fornecimento de combustível,
no dia 17/08/2022às 08h30min.Mais informações na sededaPrefeitura
Municipal das 08h00min às 11h00min e das 14h00min às 17h00min,
pelos telefones (62)3511-2121/99145-0756, no site
www.inhumas.go.gov.br no campo licitação ou pelo e-mail
licitacao@inhumas.go.gov.br.

AVISO DE CANCELAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL Nº017/2022

 
A Pregoeira do DEMAE – Departamento Municipal de Água e Esgoto,
de acordo com as disposições da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações,
tornam público o CANCELAMENTO do Pregão Presencial nº. 017/2022
relativo à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE: 3 (TRÊS)
CAMINHÕES  TANQUE  TIPO:  (TIPO  PIPA),  EM  ATENDIMENTO  A
SOLICITAÇÃO  DO  DIRETOR  DO  OPERACIONAL,  CONFORME
ESPECIFICADO NO TERMO DE REFERÊNCIA – (ANEXO I), por interesse
da Administração. As Informações adicionais podem ser obtidas junto
à  comissão  permanente  de  licitações  através  dos  telefones  (64)
3 4 5 4 - 7 4 0 0  o u  ( 6 4 )  3 4 5 4 - 7 4 3 2  o u  p e l o  e m a i l
l i c i tação@demae.com.br .  

 
Caldas Novas, 03 de Agosto de 2022.

FERNANDA CRISTE PEREIRA DE ARAÚJO
PREGOEIRA

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N°.026/2022

O MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO – GO, torna pú-
blico aos interessados que fará realizar em sua sede, localizada a Rua 
Lavrinha, s/n°, Centro, em Santa Rita do Novo Destino – GO, no dia 16 
de agosto de 2022, as 09h00min, licitação na modalidade Pregão Pre-
sencial, tipo MENOR PREÇO para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SANTA RITA DO NOVO DESTINO NO EXERCICIO 
DE 2022.  O Edital está disponível junto a C.P.L. no endereço acima 
mencionado e no site www.santaritadonovodestino.go.gov.br. Informa-
ções complementares no endereço acima ou pelo telefone (62) 3394-
0076. Santa Rita do Novo Destino-GO, 02 de agosto de 2022. 

MARCOS ANTONIO RIBEIRO TORRÊ - Presidente CLP
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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. 
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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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANESSA 
VERAS DE 
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Assinado de forma 
digital por VANESSA 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANESSA 
VERAS DE 
MACEDO:975
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Assinado de forma 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VANESSA 
VERAS DE 
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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. 

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 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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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 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. 
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HORÓSCOPO

Hoje temos a Lua 
Cheia, que sempre 
indica um momento 
de intensidade emo-

cional. É uma fase importantíssi-
ma para perceber se está colo-
cando em prática os seus ideais 
e valores. Assuntos emocionais, 
familiares e ligados à carreira es-
tão em pauta neste momento.

A fase lunar cheia 
representa o ápice 
de um ciclo que se 
iniciou no dia 18 de 

dezembro. Uma fase importante 
para reconhecer como você está 
se transformando emocional-
mente e o que deixou para trás. 
Um ciclo propício para falar mais 
de suas percepções e ideias.

A fase lunar cheia 
tem consequên-
cias sobre as ques-

tões materiais dos geminianos. 
É um momento de estar mais 
atento às demandas de suas 
relações, associações e par-
cerias. O ciclo atual mostra a 
necessidade de novas atitudes 
em suas relações.

A Lua em seu sig-
no e o Sol no sig-
no oposto indicam 

o momento da Lua Cheia. A fase 
lunar cheia é o ápice do atual ci-
clo e tem importantes caracterís-
ticas emocionais e profissionais. 
É um momento em que você 
percebe mais claramente com 
quem quer estar.

Lua Cheia de pede 
uma maior atenção 
à saúde e à neces-

sidade de descanso, leonino. 
Um momento que pode ser de 
tensão, se você está exageran-
do na carência e na idealização 
emocional. Fase importante para 
estar mais conectado com os 
seus sentimentos.

O momento de 
Lua Cheia sem-
pre retrata uma 

intensidade nas reações emo-
cionais. Tenha cuidado com 
radicalismos, com atitudes ca-
rentes e com a infantilidade. 
É uma fase muito importante 
para situações ligadas à casa, 
à família e às emoções.

A fase lunar 
cheia recai no 
setor de carreira 

dos librianos. É um bom mo-
mento para ter mais clareza 
sobre os propósitos profissio-
nais que quer perseguir em 
2018. É uma fase significativa 
para perceber o que precisa 
estudar e aprimorar.

Fase lunar cheiaque 
representa o ápice 
do ciclo que se ini-

ciou em 18 de dezembro. O 
momento é oportuno para 
ouvir mais a intuição e estar 
atento aos seus insights. Cui-
dado com o excesso de ex-
pectativas que não encontram 
respaldo na realidade.

É preciso resolver 
algumas ques-
tões pendentes do 

ponto de vista emocional e 
material. Você está mais cien-
te de suas dificuldades mas 
também do que almeja afeti-
vamente. É um ciclo de cres-
cimento mas você deve ter 
cuidado com carências.

É no setor de rela-
cionamentos que 
temos hoje a fase 

lunar cheia, e fica muito evi-
dente com quem você quer e 
com quem não quer estar nesse 
momento, capricorniano. É uma 
fase de reflexão e de interioriza-
ção sobre os rumos que a sua 
vida pode tomar em 2018.

A fase lunar cheia 
pode representar 
um momento de 
resolução de uma 

questão ligada à saúde, à fa-
mília ou às emoções. O ci-
clo atual pede que você olhe 
com mais confiança para o 
futuro, já que aprendeu com 
os erros do passado.

A Lua Cheia pode 
trazer um transbor-
damento de emo-

ções aos piscianos. Continua 
forte a importância do amor, 
da amizade e dos relaciona-
mentos. O ciclo atual remete a 
novas atitudes e posturas em 
relação à carreira e às realiza-
ções dos piscianos.

dos librianos. É um bom mo

A fase lunar cheia 

o momento da Lua Cheia. A fase sidade de descanso, leonino. 

ciou em 18 de dezembro. O 
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no Brasil: Um no 

Congresso Nacional, 
um no STF e outro 
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PRESIDENTE
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MINHOTOSE
ESTILETEB

MMSALA
MOVIMENTAR

AUENESBAR
ALOIAGRO

INTERLAGOS

Ação da
quinta-

coluna na
guerra

(?)-Codi,
órgão do
Regime
Militar

Subdivisão
de artigo
da Consti-

tuição

(?) Araújo,
atriz cario-
ca de te-
lenovelas

Natural da
região do

Minho
(Portugal)

"Sr. & (?).
Smith",

filme com
Brad Pitt

Auxílio,
em inglês

A Ban-
deira, em 

nosso Hino
Nacional

Instrumen-
to cortan-
te de lâmi-
na retrátil

Caixa-
forte, em

inglês

Monumen-
to megalí-
tico pré-
histórico

Ernesto
Nazaré:
compôs
"Odeon" 

(?) Ca-
pone, o

"Scarface"
da Máfia

Deus dos
dervixes
Abertura
estreita

Santa (?): 
o Vaticano

Comer,
em inglês

Predisposição do
organismo para ser
acometido por uma

doença (Patol.)

(?) religioso,
processo que marcou 
o desenvolvimento da 

Umbanda no Brasil

Constela-
ção na
qual se

localiza a
estrela
Vega

Sódio
(símbolo)

Domínio,
em inglês

Iguaria
japonesa
servida

com raiz-
forte

Investir continua-
mente o capital

Cargo de
Dilma

Período
geológico

O primeiro assas-
sino (Bíblia)

A espontaneidade
natural, para Lao-tse

Firmeza
moral

Ama-seca
(bras.)

Ano, em
francêsAutódromo

localizado
na cidade

de São
Paulo

Prefixo de "epidemia"

Poeta em favor do qual Carlos
Drummond de Andrade recusou

o epíteto de maior poeta do
Brasil

Modelo
Enume-
ração

minuciosa

Botequim

(?) de
Faraday, 
equipa-
mento 

de expe-
riências
elétricas

2/an. 3/aid — eat. 4/lira. 5/vault. 6/domain. 7/diátese.

Peanuts


