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JORNAL DE BRASÍLIA

Cartório de Registro de Imóveis, Civil e Anexos
de Águas Lindas de Goiás

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE JOSE PEREIRA DO
NASCIMENTO JUNIOR, CPF: 867.660.903-91.

Requerimento nº 13432

O Cartório de Registro de Imóveis, Civil e Anexos de Águas Lindas
de Goiás FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). JOSE
PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR, CPF: 867.660.903-91, deve-
dor(a) fiduciante do imóvel alienado, CASA 06  RESIDENCIAL
PAULA XII DO LOTE 17A DA QUADRA 95 CONJUNTO A, SETOR 11,
PARQUE DA BARRAGEM, NESTA CIDADE, a qual não tendo sido
encontrada no endereço de cobrança CASA 06  RESIDENCIAL
PAULA XII DO LOTE 17A DA QUADRA 95 CONJUNTO A, SETOR 11,
PARQUE DA BARRAGEM, NESTA CIDADE, fica, por este edital, INTI-
MADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis,
Civil e Anexos de Águas Lindas de Goiás, segundo as atribuições
conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97,
por requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, cre-
dor(a) fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação
fiduciária, na matrícula nº. 49.242 deste Ofício, com saldo devedor
de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o
pagamento das prestações vencidas e as que se venceram até a
data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os
demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos,
as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor cor-
responde a R$ 381,06 ( trezentos e oitenta e um reais e seis cen-
tavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, o qual é
lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FED-
ERAL - CEF como "Diferença de prestações anteriores". Assim, pro-
cedo à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 9:00
às 17:00, a este Oficio situado na Avenida JK, Qd. 12, Lt. 15, sala
01, Jardim Brasília, Águas Lindas - GO., onde deverá efetuar o
pagamento do débito discriminado. Este edital será publicado por
3 dias, devendo o débito supramencionado ser pago no prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta pub-
licação. Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento
do referido pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito
de consolidação de propriedade do  imóvel em favor da credora
fiduciária, nos termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°.
9.514/97. Atenciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

Cartório de Registro de Imóveis, Civil e Anexos
de Águas Lindas de Goiás

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ANDRE ALVES DOS
SANTOS, CPF: 484.249.511-15.

Requerimento nº 13444

O Cartório de Registro de Imóveis, Civil e Anexos de Águas Lindas de
Goiás FAZ SABER, para ciência do(a) respectivo(a), Sr(a). ANDRE
ALVES DOS SANTOS, CPF: 484.249.511-15, devedor(a) fiduciante
do imóvel alienado, LOTE 39-F, DA QUADRA 06, RESIDENCIAL
JARDIM PARAÍSO- NESTE MUNICÍPIO, a qual não tendo sido encon-
trada no endereço de cobrança LOTE 39-F, DA QUADRA 06, RESI-
DENCIAL JARDIM PARAÍSO- NESTE MUNICÍPIO, fica, por este edital,
INTIMADO(A) do teor respectivo. O Cartório de Registro de Imóveis,
Civil e Anexos de Águas Lindas de Goiás, segundo as atribuições
conferidas pelo artigo 26, parágrafos 1° e 3° da Lei n°. 9.514/97, por
requerimento do(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, credor(a)
fiduciário(a) do contrato imobiliário garantido por alienação
fiduciária, na matrícula nº. 14.552 deste Ofício, com saldo devedor
de responsabilidade de V.Sa., venho INTIMÁ-LO(A) a efetuar o paga-
mento das prestações vencidas e as que se venceram até a data do
pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais
encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as con-
tribuições condominiais imputáveis ao imóvel, cujo valor corre-
sponde a R$ 1.410,23 ( um mil quatrocentos e dez reais e vinte e três
centavos ), além das despesas de cobrança e de intimação, o qual é
lançado, na planilha de débitos, pelo(a) CAIXA ECONOMICA FED-
ERAL - CEF como "Diferença de prestações anteriores". Assim, proce-
do à INTIMAÇÃO de V.Sa. para que se dirija, no horário de 9:00 às
17:00, a este Oficio situado na Avenida JK, Qd. 12, Lt. 15, sala 01,
Jardim Brasília, Águas Lindas - GO., onde deverá efetuar o paga-
mento do débito discriminado. Este edital será publicado por 3 dias,
devendo o débito supramencionado ser pago no prazo impror-
rogável de 15 (quinze) dias a contar do último dia desta publicação.
Por oportuno, fica V.Sa. ciente de que o não cumprimento do referi-
do pagamento no prazo ora estipulado, garante o direito de consol-
idação de propriedade do  imóvel em favor da credora fiduciária, nos
termos do artigo 26, parágrafo 7°, da Lei n°. 9.514/97.
Atenciosamente, Sandro Alexander Ferreira, o Oficial. 

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

Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas
COMARCA DE NOVO GAMA - GOIÁS

Oficial - ENIO LAERCIO CHAPPUIS - CPF: 436.935.710-15
Av. Haidê do Espírito Santo Cerqueira, Quadra 472, Lotes 2/4/6, Loja 01,

Parque Estrela D'Alva VI CEP: 72.860-435 - Telefone: (61) 3628-5689
rinovogama@gmail.com.br

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Enio Laercio Chappuis, Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de
Novo Gama/GO, segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 §
4º da Lei 9.514 de 20 de novembro 1997; e depois de frustrada a
intimação do(a) devedor(a). Faz saber à pessoa física: ROSÂNGELA
DA CONCEIÇÃO RABELO, brasileira, solteira, maior, cobradora, CI
nº 2.195.236-SSP/DF e CPF nº 782.592.821-00, residente e domi-
ciliada em Novo Gama/GO; que pelo presente edital FICA INTIMA-
DA a comparecer a este Serviço de Registro de Imóveis, situado na
Av. Haidê do Espírito Santo Cerqueira, Quadra 472, Lote 02/06,
Loja 01, Parque Estrela D'Alva VI, nesta cidade; para satisfazer as
prestações vencidas e as que vierem a vencer até a data do paga-
mento, juntamente com os juros convencionados e as custas de inti-
mação, referente ao Contrato Particular/Escritura Pública de finan-
ciamento imobiliário, registrado nesta Serventia, que tem como
objeto o imóvel situado no Lote 25 da Secção BK-75 do Conjunto
12-HC, com a área de 202,50m²; no NÚCLEO HABITACIONALL
NOVO GAMA, nesta Comarca. Ficando ciente que tem o prazo de
15 (quinze) dias - a contar da data da última publicação do presente
edital, o será qual será publicado nos dias 13, 14 e 15/04/2015.
Cientificadas que o não cumprimento da referida obrigação no
prazo estipulado garante o direito de consolidação da propriedade
do imóvel em face da credora - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-CEF
- nos termos do art. 26 § 7º da Lei 9.514/97. E para que chegue ao
conhecimento dos interessados, foi publicado o presente edital, na
forma da Lei, e afixado na sede desta Serventia.

Novo Gama-GO, 10 de abril de 2015.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Diretoria Colegiada do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria da Purificação e Distribuição de Água e
em Serviços de Esgotos do Distrito Federal - SINDÁGUA-DF, de acordo com os Artigos 21, 22 e 26 do
Estatuto desta entidade, convoca seus associados, os trabalhadores da Companhia de Saneamento
Ambiental do Distrito Federal - CAESB, para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia
16/04/15, às 9h00, no SIA, Trecho 01, lotes E/F - área especial da  CAESB. A Assembleia realizar-se-á com
metade mais um dos associados, em primeira convocação, ou, em segunda convocação, às 9h30, com
qualquer número de associados e tratará dos seguintes assuntos: 

1. Informes;
2. Avaliação da Contraproposta da CAESB.

Brasília, 10 de Abril de 2015.   

Afrânio Álen Martins da Luz
Pela Diretoria Colegiada
Luiz Gomes Martins

Pela Diretoria Colegiada


