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12 DE FEVEREIRO DE 2020

Cartório Monte Carmelo
Endereço: RUA TITO FULGENCIO, 258, sala 01, Centro, Monte Carmelo, MG - 38500-000

Horário de atendimento: 09:00 as 17:00

Monte Carmelo, 06 de Fevereiro de 2020
Ada Luzia Rodrigues de Moraes

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Monte Carmelo, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem 
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, DOMINIUM CIMENTOS LTDA, CPF/CNPJ nº 08116776000183, 
FABRICIO CASSIO DE CARVALHO ALVES, CPF/CNPJ nº 82765782920, KELLY PATRICIA BALDO 
CARVALHO ALVES, CPF/CNPJ nº 76308383953, 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) CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço do Cartório Monte Carmelo, RUA TITO FULGENCIO, 
258, sala 01, Centro, Monte Carmelo, MG - 38500-000, 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$ 99.746,48, em 05/02/2020, 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 270709606000023362 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 38174, 31295, do Livro 2 – Registro 
Geral, do Cartório Monte Carmelo . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o 
recibo deverá ser apresentado ao Cartório Monte Carmelo. Caso o pagamento não seja realizado 
diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser por meio de cheque administrati-
vo 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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 MONTE CARMELO - EDITAL DE INTIMAÇÃO

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

Uberlândia, 06 de Fevereiro de 2020
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, MARCELO CARVALHO DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 
04203546621, 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 BRADESCO 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$ 7.368,13, em 05/02/2020, 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 
0903410 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 99972, 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 BRADESCO 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 Iturama
Endereço: RUA RIBEIRÃO SÃO DOMINGOS, 653, Centro, Iturama, MG - 38280-000

Horário de atendimento: segunda à sexta 08:00 às 12:00 e 13:30 às 17:00

Iturama, 07 de Fevereiro de 2020
Virma Morimotta Assis dos Santos

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Iturama, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem intimar 
o(a) devedor(a) fiduciante, MAURI MONTEIRO DOS SANTOS, CPF/CNPJ nº 80640737668, 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 BRADESCO S.A., ou ao endereço do Cartório Iturama, 
RUA RIBEIRÃO SÃO DOMINGOS, 653, Centro, Iturama, MG - 38280-000, 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$ 2.516,97, em 06/02/2020, 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 628705 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 20793, do Livro 2 – Registro Geral, do 
Cartório Iturama . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser 
apresentado ao Cartório Iturama. 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 BRADESCO 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 ITURAMA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Monte Carmelo
Endereço: RUA TITO FULGENCIO, 258, sala 01, Centro, Monte Carmelo, MG - 38500-000

Horário de atendimento: 09:00 as 17:00

Monte Carmelo, 06 de Fevereiro de 2020
Ada Luzia Rodrigues de Moraes

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Monte Carmelo, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem 
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, TEREZINHA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 
96630086600, 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) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou 
ao endereço do Cartório Monte Carmelo, RUA TITO FULGENCIO, 258, sala 01, Centro, Monte Carmelo, 
MG - 38500-000, 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$ 1.392,26, em 
05/02/2020, 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 855551254230-1 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 22289, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Monte Carmelo . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Monte Carmelo. 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 CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, 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 MONTE CARMELO - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Monte Carmelo
Endereço: RUA TITO FULGENCIO, 258, sala 01, Centro, Monte Carmelo, MG - 38500-000

Horário de atendimento: 09:00 as 17:00

Monte Carmelo, 06 de Fevereiro de 2020
Ada Luzia Rodrigues de Moraes

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Monte Carmelo, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem 
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, WALKER JUNIOR DA SILVA, CPF/CNPJ nº 05173036630, LILIANE 
CRISTINE CAMPOS DA SILVA, CPF/CNPJ nº 08357533604, 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) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço do Cartório Monte Carmelo, RUA 
TITO FULGENCIO, 258, sala 01, Centro, Monte Carmelo, MG - 38500-000, 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$ 3.639,37, em 05/02/2020, 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 807090001377-4 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 19501, do Livro 2 – 
Registro Geral, do Cartório Monte Carmelo . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao 
credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Monte Carmelo. 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 cessioná-
rio. 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 
CEF, 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 MONTE CARMELO - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 11 de Fevereiro de 2020
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, VALDIMIR DE MELO OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 89574630625, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ou ao endereço 
do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, 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$ 6.453,30, em 10/02/2020, 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 
10020001330154345 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
141360, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° 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 SANTANDER 
(BRASIL) 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
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O conteúdo desta coluna é de responsabilidade 
do autor e não representa, necessariamente, 

a opinião do Diário de Uberlândia.

Por Adriano Santos
adrianosantos.futsal@gmail.com

O SENTIMENTO E O VERDÃO
Inicio expressando meus agradecimentos ao con-

vite em compor umas das colunas do nobre jornal 
Diário de Uberlândia, e não poderia deixar de falar 
logo no primeiro encontro sobre o nosso Verdão.

Estive no Estádio João Havelange no domingo 
(02/02). A chuva não foi empecilho para o sucesso 
dos apaixonados, vi algumas crianças, um time dis-
posto a correr, erros e acertos.

Vi a tentativa de marketing e ações publicitárias, 
grupos separados nas arquibancadas, candidatos e 
a velha política interna de uma eleição que está logo 
ali.

Pude perceber algo inevitável, o sentimento pelo 
time de coração das pessoas que estavam ali.

Todos acham um absurdo que o Uberlândia Es-
porte não esteja no mínimo na série B do Brasileirão. 
Estava ao meu lado o nobre DIDI, Ednaldo Gonçal-
ves (Doutor pela Universidade Federal de São Car-
los) conhecido por sua nobreza e história no esporte, 
o sentimento dele é o mesmo.

Algumas perguntas não encaixam na minha ca-
beça. Em 2019, o Uberlândia Esporte ficou em ter-
ceiro lugar no Sub-20 do Campeonato Mineiro, e 
apenas três jogadores estão na equipe profissional, 
os demais foram emprestados.

O Uberlândia Esporte contratou quatro jogadores 
após o início da competição, inclusive os quatro são 
titulares.

O Uberlândia Esporte fez seis jogos preparató-
rios, o Felipe Surian chegou no dia vinte e cinco de 
novembro, foi demitido com três jogos, o time teve 
média de quarenta e cinco dias de treino. Surian teve 
sua atualização de licença na CBF por uma semana, 
lembrando que no dia vinte e cinco de novembro fo-
ram incorporados na equipe 16 atletas Sub-20. Com 
esses dados, é notório que algo não está bom, isso é 
o que chamamos de planejamento esportivo.

Respeito as pessoas que por esforço se posicio-
nam em prol do Uberlândia Esporte, mas isso não 
ganha títulos, não gera receita, não trás orgulho à 
cidade. O time é regular, porém é notório que, pela 
dimensão que somos, a dimensão que a cidade tem 
e a tradição que portamos, que estamos bem atrás, 
bem aquém da realidade do futebol.

As folgas nas segundas-feiras me incomodam, 
as ausências dos jogadores das categorias de base 
também, as incertezas de metas e ações a curto, 
médio e longo prazo, ausência das crianças, das es-
colas públicas no estádio, a incapacidade de gerir 
planos sustentáveis, reprodutíveis para que o nosso 
sentimento não seja apenas de indignação.

O que falta ao Uberlândia Esporte não é dinheiro, 
não é torcida, não é estrutura, e sim ações de iden-
tificação de necessidades, de implantação básica de 
processos do Sub-11 ao profissional.

O que falta é diagnóstico do departamento de fu-
tebol para que não chegue quatro titulares ao decor-
rer da competição.

O futebol é um produto, que envolve muitas coi-
sas além de fuga do rebaixamento e contratações 
de jogadores.

Enquanto os amadores se matam por anos à 
frente do clube, ou a espera de um empresário para 
fazer dinheiro, fica a grande dúvida: onde está a 
consolidação do plano de modernização de um time 
que representa mais de 500 mil pessoas e que tem 
a estrutura que alguns times da série A, B e série C 
não têm?

A histeria das redes sociais será longa, não tem 
salvador da pátria enquanto o futebol não for levado 
da forma que precisa ser. Não é sobre seriedade ou 
honestidade, estamos falando sobre a profissionali-
zação de um sentimento que para nós, torcedores, 
é muito maior que os meses de janeiro e fevereiro 
sonhando com a prolongação de um calendário.  O 
sentimento não pode parar.

Paixão Futebol

UTC PROMOVE SELETIVAS 
para equipes nesta semana
 | PODEM PARTICIPAR ATLETAS DO MASCULINO E DO FEMININO A PARTIR DE 12 ANOS

 � DA REDAÇÃO

Começam hoje as sele-
tivas para as equipes 
de alto rendimento do 

UTC/Futel. Até amanhã, se-
rão realizadas as peneiras 
para o time de vôlei feminino. 
Já os atletas do elenco de 
basquete masculino e femi-
nino disputam vagas nesta 
quinta (13) e sexta (14). A 
avaliação será feita no próprio 
UTC, na Avenida Cipriano Del 
Fávero, nº 741. 

Para o vôlei feminino, a se-
letiva será para as categorias 
Sub-14 (nascidas entre 2007 
e 2008), Sub-15 (nascidas 
em 2006) e Sub-16 (nascidas 
em 2005). Para o basquete 
masculino, as categorias são 
Sub-12 (nascidos em 2008), 

Sub-13 (nascidos em 2007), 
Sub-14 (nascidos em 2006), 
Sub-15 (nascidos em 2005) 
e Sub-16 (nascidos em 2004). 
Já para o basquete feminino, 
as categorias são para a cate-
goria Sub-16 (nascidas entre 
2004 e 2006).

Para participar, não é pre-
ciso se inscrever. Basta que 
o interessado compareça no 
UTC e esteja portando docu-
mento de identidade original. 
“É uma excelente oportuni-
dade para as crianças e os 
adolescentes que desejam 
praticar um esporte e integrar 
as equipes de alto rendimento 
do UTC/Futel, que, inclusive, 
vêm se sobressaindo nas 
competições que disputa, 
tanto no vôlei quanto no bas-
quete”, destacou o diretor do 
UTC, Luiz Carlos Arantes. 

BASE

SERVIÇO

Seletiva de vôlei 
feminino:

Dia 12 (quarta-feira)
Sub 14

Horário: 15h30
Sub 15

Horário: 17h

Dia 13 (quinta-feira)
Sub 16

Horário: 17h

Basquete feminino:

Dias 13 e 14 (quinta e 

sexta-feira)

Sub-16

Horário: 17h

Seletiva de basquete
masculino:

Dias 13 e 14 (quinta e 

sexta-feira)

Sub-12

Horário: 14h

Sub-13

Horário: 15h

Sub-14

Horário: 15h

Sub-15

Horário: 16h

Sub-16

Horário: 16h

CLEITON BORGES/SECOM/PMU


