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Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 16 de Novembro de 2021
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 
9.514/1997, vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, FERNANDA NUNES FERNANDES, CPF/CNPJ nº 
08629982632, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), 
preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) BANCO INTER S/A, ou ao endereço do 
Cartório Uberlândia - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, no 
horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação 
deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 3.153,53, em 15/11/2021, 
sujeito à atualização
monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se 
também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 201409281 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 105128, do Livro 2 – 
Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado 
diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° Ofício. Caso o 
pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser 
por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor 
fiduciário ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, 
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário BANCO 
INTER S/A, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) 
devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 16 de Novembro de 2021
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 
9.514/1997, vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, RAQUEL PEREIRA PINTO, CPF/CNPJ nº 
05370427682, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), 
preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) BANCO INTER S/A, ou ao endereço do 
Cartório Uberlândia - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, no 
horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação 
deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 27.312,72, em 15/11/2021, 
sujeito à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamen-
to, somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 
201623020 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 46006, do 
Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado 
diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° Ofício. Caso o 
pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser 
por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor 
fiduciário ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, 
garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário BANCO 
INTER S/A, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) 
devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Justiça de Primeira Instância

Comarca de UBERLâNDIA / 2ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia
PROCESSO Nº: 5020088-09.2016.8.13.0702
CLASSE: [CÍVEL] MONITÓRIA (40)
AUTOR: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA
RÉU/RÉ: LETICIA FAGUNDES SIMAO e outros (2)

COMARCA DE UBERLÂNDIA - MG – SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL. EDITAL COM 
PRAZO DE VINTE (20) DIAS. O Dr. Carlos José Cordeiro, Mm. Juiz de Direito na Secreta-
ria da 2ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos 
quantos o presente Edital de Citação
virem e dele conhecimento tiverem que perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Uberlân-
dia, corre uma ação MONITÓRIA, registrada sob o nº 5020088-09.2016.8.13.0702, 
requerida por HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA (AUTOR) em face de 
LETICIA FAGUNDES SIMAO e outros (RÉU). Narra a autora na inicial que a requerida 
contratou serviços médico-hospitalares do requerente, em favor do paciente Sr. Cristiano 
Ribeiro de Melo, na modalidade particular, no período de 02 à 03 de setembro de 2016, no 
entanto, os mesmos encontram-se devedores. E como os requeridos não foram encontra-
dos para receber a citação, determinou o Mm. Juiz que se expedisse o presente edital 
através do qual CITA e chama o requerido, LETICIA FAGUNDES SIMAO, para, no prazo 
de quinze (15) dias PAGAR EM JUÍZO a quantia reclamada de R$ 4.286,23, podendo no 
mesmo prazo, caso queira, independente de prévia segurança do Juízo, oferecer 
embargos que, recebidos, suspenderão a eficiência da determinação anterior e serão 
processados nos mesmos autos, pelo procedimento ordinário.
Caso não o faça, constituir-se-á de pleno direito o título em mandado executivo. Se efetuar 
o pagamento
no prazo supra estipulado, ficará isento de custas processuais e honorários advocatícios 
(art. 1102, “a”,“b” e “c” do CPC). Observe-se que os prazos fluem após o prazo do edital. 
Para conhecimento de todos, especialmente do(a,s) interessado(a,s), expediu-se o 
presente edital que será publicado uma vez no “Diário do Judiciário” e em jornal local de 
grande circulação. Uberlândia, 04 de novembro de 2021. Eu,
(a)(Michele Boaventura Oliveira), Oficial de Apoio Judicial, o digitei, subscrevo.(a) Dr. 
Carlos José Cordeiro. Juiz de Direito (assinatura eletrônica).

José Paulo Rocheto, inscrito no CPF 094.476.858-03 por determinação do Conselho 
Estadual de Política Ambiental - COPAM, torna público que solicitou, por meio do Processo 
Administrativo nº 2020.03.01.003.0000668, Licença de Operação Corretiva, para atividade 
de: Horticultura (floricultura, olericultura, fruticultura anual, viveiricultura e cultura de ervas 
medicinais e aromáticas); Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos
agrossilvipastoris, exceto horticultura; Postos revendedores, postos ou pontos de abasteci-
mento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos 
revendedores de combustíveis de aviação; Criação de bovinos, bubalinos, equinos, 
muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo; Barragem de irrigação ou de perenização 
para agricultura; Beneficiamento primário de produtos agrícolas: limpeza, lavagem, 
secagem, despolpamento, descascamento, classificação e/ou tratamento de sementes, 
localizada na Rodovia BR 452, Fazenda Divina, Zona Rural do município de Santa Juliana 
– MG, estado de Minas Gerais.

                                                                                                                            

PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO/MG 
1ª RETIFICAÇÃO – CREDENCIAMENTO Nº 002/2021  

EDITAL Nº. 115/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 183/2021 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 005/2021 

OBJETO: Credenciamento de clínicas especializadas na prestação de  
serviços de atendimento, internação (voluntária e compulsória) e 
assistência terapêutica a dependentes químicos, farmacodependentes e 
com transtornos mentais (comorbidade) e  resgate, em caso de internação 
compulsória, cujo documento encontra-se à disposição no Site do 
Município, através do link: <www.sacramento.mg.gov.br> ou solicitação 
pelo e-mail <editais@sacramento.mg.gov.br>. 

Sacramento-MG, 17 de novembro de 2021. 
Wesley De Santi de Melo – Prefeito Municpal. 

 
 SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CARGAS DE UBERLÂNDIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O SINDICATO DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE CARGAS DE UBERLÂNDIA, 
localizado à Praça Cesar Lathes nº 184, sala 1- Bairro Presidente Roosevelt, Uberlândia – Minas 
Gerais, por seu Presidente, convoca todos os associados do Sindicato para uma ASSEMBLÉIA 
GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 30 de Novembro de 2021, às 15,00 horas, em primeira 
convocação, no endereço acima, para tratar da seguinte ORDEM DO DIA: : a) Leitura da ata da 
assembleia geral anterior; b) Prestação de Contas da Diretoria referente ao exercício de 2020, 
com o respectivo parecer do Conselho Fiscal; c) Previsão Orçamentária para o exercício de 
2022, com o respectivo parecer do Conselho Fiscal. Caso não seja obtido quorum em primeira 
convocação, a AGO em segunda convocação se realizará no mesmo dia e local, uma hora após, 
com qualquer número de associados presentes. Uberlândia, 18 de Novembro de 2021.

Arcilio Rodrigues
Presidente.

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório Nº 146/2021 - "Pregão Presencial - "Menor
Preço'' Global-Estimado. O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto -
DMAE, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório
nº 146/2021, na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço'' Global-
Estimado, dia 02 de dezembro de 2021 às  09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE,
Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa a contratação
de empresa de telefonia para prestação de serviço telefônico de discagem direta a ramal (DDR)
e linhas fixas diretas analógicas (STFC), em atendimento à Diretoria Financeira, estando o
edital à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na
Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia-MG, dia 17 de novembro
2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso-Diretor Geral do DMAE

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL POR INICIATIVA PARTICULAR
ONLINE E PRESENCIAL.

Sr.EUDES BARROSO GOMES inscrito no CPF nº 042.011.236-77, torna público que levará á LEILÃO 
ONLINE PELO SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR E PRESENCIAL NO CDL UBERABA - R. Luís 
Soares, 520 - Fabrício,Uberaba-MG, NO DIA 08 DE DEZEMBRO 2021 ÁS 14h00min, bens móveis 
(Usinas e equipamentos e implementos de usina de asfalto, caminhões, micro-ônibus, mini-carregadeira, 
motoniveladora, caçamba basculante, sucatas ferrosas, peças de equipamentos, máquinas de solda) no 
estado que se encontra. VISITAS SOMENTE AGENDADAS COM O LEILOEIRO, EDITAL E INFORMA-
ÇÕES www.rafaelleiloeiro.com.br. 34-99116-3933. Rafael Araújo Gomes – Leiloeiro Público Oficial - 
JUCEMG Nº 941/2013

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL - Ficam convocados os Associados Regulares do 
Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Materiais Elétricos de Uberlândia, para uma 
Assembleia Geral a realizar-se no dia 25 de novembro de 2021, às 17:30 horas, em primeira convocação 
e às 18:00 horas, em segunda convocação, na sede da Entidade, na Rua Nova Ponte, 500, B. do 
Gravatás, no município de Uberlândia - MG, para deliberarem sobre: a) Reforma do Estatuto do Sindicato; 
b) Reforma do Regulamento Eleitoral do Sindicato. Uberlândia-MG, 18 de novembro de 2021. João 
Batista Gomes Pelegrini - PRESIDENTE.
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QUINTA-FEIRA
18 DE NOVEMBRO DE 2021
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