
TERÇA-FEIRA
18 DE FEVEREIRO DE 2020

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

Uberlândia, 14 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, MARCO AURELIO SULLIVAN DE LIMA, CPF/CNPJ nº 
04102978607, 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 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$ 3.847,16, em 
13/02/2020, 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 855552531772-7 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 158592, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamen-
to 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 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 UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

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

Uberlândia, 17 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, MARCOS JUNIO SILVA VICTOR, CPF/CNPJ nº 10159892686, 
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) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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$ 3.700,61, em 16/02/2020, 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 
878770150549-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
119579, 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 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 UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

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

Uberlândia, 13 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, MARIA LUCAS DE LIMA, CPF/CNPJ nº 11130824616, 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 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$ 3.096,80, em 12/02/2020, 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 
878770333295-7 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
187200, 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 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 UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

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

Uberlândia, 13 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, MATEUS DE OLIVEIRA BONIFACIO, CPF/CNPJ nº 
11787342697, 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 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$ 10.427,57, em 
12/02/2020, 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 878770229195-5 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 203422, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamen-
to 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 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 UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

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

Uberlândia, 13 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, MATEUS LENE ANDRADE SILVA, CPF/CNPJ nº 70127209646, 
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) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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$ 13.823,18, em 12/02/2020, 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 
878770131399-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
203441, 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 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 UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

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

Uberlândia, 14 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, MILENA OLIVEIRA CAVACA, CPF/CNPJ nº 05524812629, 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 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$ 4.307,14, em 13/02/2020, 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 
844441161980-3 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
185606, 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 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 UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

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

Uberlândia, 13 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, RAPHAEL LUCAS DIAS NASCIMENTO, CPF/CNPJ nº 
04800514100, 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 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$ 9.061,05, em 
12/02/2020, 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 878770112343-9 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 119011, 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 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 UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

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

Uberlândia, 14 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, ROBSON CUNHA BIASI, CPF/CNPJ nº 07064688646, 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 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$ 9.057,03, em 13/02/2020, 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 
155552684266-5 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
188490, 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 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 UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

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

Uberlândia, 13 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, WANDERSON LAYLY DE AGUIAR SANTOS, CPF/CNPJ nº 
06323671131, 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 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$ 1.812,94, em 
12/02/2020, 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 878770202064-1 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 184752, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamen-
to 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 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 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, 14 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, WEDER PAULO RODRIGUES, CPF/CNPJ nº 06638522698, JESSICA 
APARECIDA FREITAS, CPF/CNPJ nº 11033763659, 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 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$ 1.439,67, em 13/02/2020, 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 855551259744-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) 
registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 24805, 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 
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 DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE ITURAMA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A.
CNPJ/MF Nº 12.006.181/0001-42 - NIRE Nº 31300102971

EXTRATO DA ATA DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRADINÁRIA
Aos 5/2/2020, às 10 horas, na sede em Uberlândia/MG, dispensada convocação e com 100% do capital social. 
Mesa: Presidente: Clésio Gomes da Silva; Secretário: Rodrigo do Nascimento Totoli. Deliberações unânimes 
aprovadas: i) A celebração dos contratos abaixo, cujo conteúdo foi revisado pelos acionistas, com todos eventuais 
anexos e demais documentos acessórios necessários à conclusão da operação com o Grupo Hidrovias: a) 3º 
Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços de Transbordo de Carga entre a Companhia e a Hidrovias do Brasil 
- Vila do Conde S.A., tendo como interveniente garantidora a Sodrugestvo Group S.A.; b) 3º Aditivo ao Contrato de 
Prestação de Serviços de Transporte Fluvial de Carga entre a Companhia e a Hidrovias do Brasil - Vila do Conde 
S.A., tendo como interveniente garantidora a Sodrugestvo Group S.A. c) 3º Aditivo ao Contrato de Prestação de 
Serviços de Operação Portuária entre a Companhia, a Sodrugestvo Trading S.A. e a Hidrovias do Brasil - Vila do 
Conde S.A., tendo como interveniente garantidora a Sodrugestvo Group S.A.. ii) as operações bancárias com 
o Banco ABC Brasil S.A., ABN AMRO S.A., Banco do Brasil S.A., Banco Bocom BBM S.A., Banco Bradesco S.A., 
China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplos S.A., Banco Citibank S.A., ING Bank N.V., Itaú Unibanco S.A., 
Macquarie Bank Limited, Rabobank Internacional Brasil S.A., Banco Santander S.A. e Societe Generale bem como 
respectivas garantias a elas atreladas, incluindo eventuais anexos e documentos acessórios adicionais necessários 
à conclusão das mencionadas operações. Ficam ratifi cados todos os atos eventualmente já praticados pelos 
diretores ou procuradores nas aludidas operações. iii) Esclarecer que, desde a sua eleição como diretor, o Sr. Clésio 
Gomes da Silva, fora designado como Diretor Geral, de acordo com o artigo 8º do Estatuto Social. Nada Mais. Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais nº 7709932 em 10/2/2020. Marinely de Paula Bomfi m - Secretária Geral.

HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 1ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 2020 - 18 DE MARÇO 
DE 2020 - PRIMEIRA CONVOCAÇÃO - O Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa 
Genoveva Ltda., nos termos da lei e do contrato social convoca os senhores sócios para reunirem-se na 1ª. 
Assembleia Geral Ordinária de 2020 a ser realizada no auditório do Hospital, sito à Av. Vasconcelos Costa, nº 
967, 7º andar, bairro Martins, na cidade de Uberlândia-MG, no dia 18 de março de 2020, em primeira chamada 
às 19 (dezenove) horas, e, em segunda e última chamada, às 19 (dezenove) horas e 30 (trinta) minutos, com a 
presença de representantes de 75% do capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Informações 
gerais; (ii) Tomada e apreciação das contas da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, após a leitura do parecer 
do Conselho Fiscal, e deliberação sobre o balanço patrimonial e o de resultado econômico do exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2019; (iii) Eleição dos membros do Conselho Fiscal. 

Uberlandia/MG, 17 de fevereiro de 2020.
Dr. João Batista Alexandre Ferreira - Presidente do Conselho de Administração.

COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG – JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 
TRINTA (30) DIAS. O Exmo. Sr. Dr. ARMANDO D. VENTURA JÚNIOR- MM. Juiz de Direito da 
Primeira Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Uberlândia/MG, na forma da lei, 
etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo 
tramitam os autos nº 5031494-56.2018.8.13.0702 da Ação de ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS 
requerida por PEDRO HENRIQUE CUNHA PACHECO, brasileiro, inscrito no CPF 012.865.226-84 e 
portador RG MG 10.145.293 SSP/MG e PAULA PERES PACHECO, inscrita no CPF: 061.450.996-31 
e portadora do RG MG 13.914-691 SSP MG, pretendendo os autores a procedência do pedido, 
autorizando a alteração do regime de comunhão parcial de bens para regime de separação de bens, 
por este edital, que será publicado e afixado na forma da lei visando resguardar direitos de terceiros, 
INTIMA TERCEIROS INTERESSADOS, AUSENTES e DESCONHECIDOS, para ciência geral do 
processado e, para querendo, manifestarem sobre o pedido. DADO E PASSADO nesta cidade e
Comarca de Uberlândia, MG, aos 12 de fevereiro de 2020. Renê Aparecida Ferreira, Oficiala de
Apoio Judicial da Secretaria da 1ª Vara de Família e Sucessões, o subscrevo. OAB/MG 118.948.
Armando D. Ventura Júnior - Juiz de Direito - assinada eletronicamente

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - Prestação de Contas – Exercício 
2019  - O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios e 
Telégrafos e Similares de Uberaba e Região – SINTECT-URA -, no uso de suas atribuições 
estatutárias, convoca todos os trabalhadores filiados da base territorial do SINTECT-URA, a par-
ticiparem da Assembléia Geral Extraordinária, que será realizada no dia 26/02/2020, às 17:00 
horas, em primeira convocação, com quórum mínimo de 50% (cinqüenta por cento) dos associa-
dos, e às 17:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, na sede do 
Sindicato, situada à Rua Major Eustáquio, nº 76, sala nº 817 – Centro – Uberaba-MG, onde será 
discutido e deliberado a seguinte ordem do dia: 01) Prestação de contas da entidade pela atual 
diretoria, referente ao exercício do ano de 2019. Uberaba-MG, 17 de fevereiro de 2020. Wolnei 
Cápolli Dias - Presidente do SINTECT-URA
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TESOURO NACIONAL

Minas recebe dívidas atrasadas da União
 | VALOR É DE R$ 147,07 MILHÕES; CONTRAGARANTIAS NÃO ESTÃO SENDO EXECUTADAS POR DECISÕES LIMINARES DO SUPREMO

 � AGÊNCIA BRASIL

O Tesouro Nacional pa-
gou, em janeiro, R$ 
368,24 milhões em 

dívidas atrasadas de estados. 
Desse total, a maior parte, 
R$ 147,07 milhões, é relativa 
a atrasos de pagamento de 
Minas Gerais. Também foram 
pagos R$ 126,21 milhões do 
estado do Rio de Janeiro; R$ 
78,22 milhões de Goiás e R$ 
16,75 milhões do Amapá.

Diferentemente dos últi-
mos meses, o Tesouro não 
honrou débitos em atraso de 
municípios em janeiro.

Os dados estão no Rela-
tório de Garantias Honradas 
pela União em Operações 
de Crédito, divulgado ontem 
pela Secretaria do Tesouro 
Nacional.

As garantias são execu-
tadas pelo governo federal 

quando um estado ou mu-
nicípio fica inadimplente em 
alguma operação de crédito. 
Nesse caso, o Tesouro cobre 
o calote, mas retém repasses 
da União para o ente devedor 
até este quitar a diferença, 
cobrando multa e juros.

O Tesouro cobriu R$ 2,377 
bilhões, em 2016; R$ 4,059 
bilhões, em 2017; R$ 4,803 
bilhões, em 2018, e R$ 8,35 
bilhões, em 2019, em dívidas 
em atraso de estados e mu-
nicípios.

As garantias honradas 
pelo Tesouro são desconta-
das dos repasses da União 
aos entes federados – como 
receitas dos fundos de par-
ticipação e Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS), dentre 
outros. Sobre as obrigações 
em atraso incidem juros, mora 
e outros custos operacionais 
referentes ao período entre 

o vencimento da dívida e a 
efetiva honra dos valores pela 
União.

 � DECISÃO DO STF

Com a adesão do estado 
do Rio de Janeiro ao regime 
de recuperação fiscal, no 
fim de 2017, o estado pôde 
contratar novas operações 
de crédito com garantia da 
União, mesmo estando ina-
dimplente. Nos últimos dois 
anos, no entanto, decisões 
do Supremo Tribunal Federal 
(STF) impediram a execução 
das contragarantias de vários 
estados em dificuldade finan-
ceira.

Algumas contragarantias 
de Minas Gerais também 

não estão sendo executadas 
por causa de liminares con-
cedidas pelo Supremo. Em 
novembro de 2018, o STF 
concedeu liminar para que 
Goiás entre no regime de re-
cuperação fiscal, mesmo não 
cumprindo todos os requisitos 
para receber a ajuda.

O Amapá não pode obter 
financiamentos com garantias 
do Tesouro até 20 de janeiro 
de 2021, e Goiás não pode 
pegar empréstimos até 21 
de janeiro de 2021. Sem ter 
aderido ao programa de recu-
peração fiscal, Minas Gerais 
está impedido de contrair 
financiamentos com cobertura 
do Tesouro até 28 de janeiro 
de 2021.

Por causa de dívidas não 

quitadas em 2019, a prefeitu-
ra do Belford Roxo (RJ) está 
proibida de contrair finan-
ciamentos com garantia do 
Tesouro até 13 de novembro 
deste ano. O Rio Grande do 
Norte, até 20 de dezembro, e 

a prefeitura de Cachoeirinha 
(RS), até 23 de dezembro. A 
prefeitura de Rio Grande (RS), 
que atrasou o pagamento de 
dívidas em anos anteriores, 
está impedida até 15 de abril 
de 2020.

MARCELLO CASAL JR/ABR


