
• 1,7 milhões Pageviews/mês no Site
• 50 mil Seguidores nas Redes Sociais
• Mais de 2.400 Assinantes do Jornal Digital

ANUNCIE AQUI • 34 99862-5000

TENHA MAIOR VISIBILIDADE!

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
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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, 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

ESPÓLIO DE JOSÉ HUMBERTO DE RESENDE, por determinação da Superintendência 
Regional de Meio Ambiente Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, torna público a concessão 
da LICENÇA AMBIENTAL na fase de LICENÇA DE OPERAÇÃO CORRETIVA, publicada 
no Diário Oficial de Minas Gerais na data de 19 de outubro de 2021: “José Humberto de 
Resende/Fazenda JC Aroeira - Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e 
cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura; Suinocultura; Criação de bovinos, 
bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime de confinamento; Criação de 
bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo; Beneficia-
mento primário de produtos agrícolas: Limpeza, lavagem, secagem, despolpamento, 
descascamento, classificação e/ou tratamento de sementes - Nova Ponte/MG - PA/Nº 
15093/2016/001/2019 - Classe 4 (conforme Lei nº 21.972/2016 art. 14, inc. III, alínea b). 
Apresentação: Supram TM." 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará
realizar licitação supramencionada - Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE
ÁGUA NO BAIRRO ÉLISSON PRIETO (ASSENTAMENTO GLÓRIA), EM UBERLÂNDIA/
MG.O Edital encontra-se à disposição na Diretoria de Compras, na Av. Anselmo Alves dos
Santos, nº. 600, bairro Santa Mônica, fone 0xx 34-3239-2488, das 12:00 às 17:00 horas, bem
como, disponível no sítio www.uberlandia.mg.gov.br. Entrega dos Envelopes e Sessão Pública
para abertura no dia 23/12/2021 às 13:00 horas na Prefeitura Municipal de Uberlândia, situada
na Av. Anselmo Alves dos Santos, nº 600,3º piso, prédio II,  bairro Santa Mônica, Uberlândia/
MG.  Uberlândia/MG, 18 de novembro de 2021.Sueli Aparecida Silva.Diretora de Compras

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 771/2021
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"
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Boletim também informou que 
outros 10 casos suspeitos 
seguem sob investigação

BOLETIM

Uberlândia registra 35 novos casos de Covid-19 em 24h
 � DA REDAÇÃO

Uberlândia teve mais 35 ca-
sos de coronavírus registrados 
nas últimas 24h, segundo o bo-
letim epidemiológico divulgado 
pela Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS), nesta quinta-
-feira (18), chegando ao total 

de 128.510 contaminados pelo 
vírus desde o primeiro registro. 
A cidade não registrou mortes, 
sendo assim, o número de 
óbitos pela doença permanece 
em 3.180.

Com relação à ocupação 
dos leitos de Unidades de Te-

rapia Intensiva (UTIs) destina-
dos à Covid-19 a taxa está em 
16%. Já a ocupação geral dos 
leitos de UTI fechou em 46%. 
Também de acordo com o in-
forme, 32 pacientes estão hos-
pitalizados com sintomas do 
coronavírus, nas redes pública 

e privada da cidade. Destes, 18 
estão internados em Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) e 
14 em leitos de enfermaria.

O boletim também informou 
que outros 10 casos suspeitos 
seguem sob investigação pelas 
autoridades de saúde.
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