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13 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

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL SIMULTÂNEO (ONLINE/PRESENCIAL)
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA - MG torna público, que levará á LEILÃO 
PÚBLICO SIMULTÂNEO (ONLINE/PRESENCIAL) NO DIA 03 DE MARÇO DE 2.020, na sala 
de reuniões do Gabinete da Prefeitura Municipal de Tupaciguara/MG, Praça Antônio Alves 
Faria, s/n°, Bairro Tiradentes, BENS Imóveis CONFORME O EDITAL. Edital e informações: 
www.rafaelleiloeiro.com.br.   34-99116-3933. Rafael Araújo Gomes – Leiloeiro Público Oficial 
-  JUCEMG Nº 941

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br B3

Verdão segue no Mineiro 
com escalação indefinida
 | UBERLÂNDIA ENFRENTA O TUPYNAMBÁS NO SÁBADO (15) FORA DE CASA

 � DA REDAÇÃO

Antes de entrarem em 
campo pela sexta ro-
dada do Campeonato 

Mineiro, os jogadores do 
Uberlândia Esporte realiza-
ram mais um treino ontem 
no CT Ninho do Periquito. O 
próximo confronto do Verdão 
será no sábado (15) contra o 
Tupynambás, último da tabela 

com um ponto. O jogo será 
às 16h, no estádio Helenão, 
em Juiz de Fora, e de acordo 
com o técnico Luizinho Lo-
pes o elenco ainda não está 
definido.

“Temos a volta do Fábio 
Lopes e a perda do zaguei-
ro Rogério, mas contamos 
com três opções para essa 
posição: Tairon, Rafael e Zé. 
Todos estão sendo avaliados, 
mas a semana ainda está 

cheia e é muito cedo saber 
quem entra em campo no 
sábado”.

O time volta a treinar hoje 
pela manhã e depois segue 
viagem para Juiz de Fora. 
Quanto ao adversário, o trei-
nador disse que a comissão 
tem estudando o Tupynambás 
para entrar em campo com 
mais preparo.

“Estamos analisando os 
jogos deles, as variações que 

podem fazer na partida. Joga-
remos cientes do que vamos 
encontrar. Não tem jogo fácil 
no campeonato, ainda mais 
com o Tupynambás que está 
em busca de sair dessa posi-
ção ruim da tabela. Estamos 
estudando pata fazer um 
grande jogo. Vencemos no 
último jogo, deu confiança na 
equipe, mas seguimos com os 
pés no chão, sem empolgar”.

FUTEBOL
AUTOMOBILISMO

Coronavírus adia 
GP da China de F-1

A epidemia de coronavírus 
provocou o adiamento do GP 
da China de F-1, que estava 
marcado para Xangai em 19 
de abril. O anúncio foi feito 
ontem. A mudança de data 
havia sido solicitada pelo Juss 
Sports Group, responsável 
pela organização da corrida, 
junto com a Federação de Es-
portes Automotores da China.

Ainda não foi divulga-
do quando será realizada a 
prova. Em seu site oficial, a 
F-1 afirma que vai “trabalhar 
com as equipes, promotores, 
federação e as autoridades 
locais para monitorar a situ-
ação, com todas as partes 
estudando a viabilidade de 
datas alternativas neste ano 
quando a situação melhorar” .

Até terça-feira (11), mais 
de 43 mil pessoas foram 
infectadas pelo novo corona-
vírus no mundo todo e 1.100 
mortes foram registradas, 
quase todas na China con-
tinental.

Essa foi a primeira vez 
que a F-1 se viu obrigada a 
adiar uma prova por proble-
mas de saúde pública. A tem-
porada inaugural da categoria 
foi realizada em 1950.

A última corrida a não 
acontecer conforme progra-
mado no calendário foi a do 
Bahrein, em 2011. O evento 
acabou cancelado por causa 
de protestos da população e 
distúrbios nas ruas.

O GP de F-1 é o caso mais 
recente de um evento esporti-

vo marcado para China a ser 
adiado ou ter a sede alterada.

No final de janeiro, a As-
sociação Chinesa de Futebol 
anunciou a suspensão de 
todas as partidas agendadas 
para o país, inclusive da pri-
meira divisão da liga nacional, 
marcada para começar em 22 
de fevereiro.

A epidemia fez com que 
o Pré-Olímpico de futebol fe-
minino fosse transferido para 
a Austrália. Ao chegar em 
Brisbane para a competição, 
a seleção chinesa foi coloca-
da em quarentena.

A Fed Cup de tênis foi le-
vada para o Cazaquistão pela 
Federação Internacional de-
vido às restrições para viajar 
à China. As provas da Copa 
do Mundo de esqui alpino não 
vão mais acontecer.

Outras competições já 
foram canceladas, atrasadas 
ou realocadas. Entre elas, os 
pré-olímpicos de boxe e de 
basquete feminino saíram do 
país para a Jordânia e para 
a Sérvia, respectivamente. A 
volta de ciclismo de Hainan, 
parte do circuito da segunda 
divisão mundial, não será 
mais realizada.

Já o Mundial de Atletismo 
indoor foi adiado para 2021, e 
o Pré-Olímpico de lutas, que 
também está programado 
para a China em março, foi 
posto em estado de atenção.

 � FOLHAPRESS
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Técnico Luizinho disse 
que é cedo definir elenco 
para próxima partida


