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

Uberlândia, 02 de Abril 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, DEYVIT DA SILVA, CPF/CNPJ nº 06007220664, NATALIA 
BARBOSA DE OLIVEIRA SILVA, CPF/CNPJ nº 08195719627, 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 SANTANDER (BRASIL) 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$ 5.733,37, em 01/04/2020, 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 070067230001587 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 95766, 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 SANTANDER (BRASIL) 
S/A, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997.

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, 03 de Abril 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, JOSE ELIAS VIEIRA FILHO, CPF/CNPJ nº 04325741666, 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 SANTANDER (BRASIL) 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$ 3.458,54, em 02/04/2020, 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 
072041230000820 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
73431, 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 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

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL
(de que trata o art. 27 da Lei n° 9.514/97)

CREDORA FIDUCIÁRIA: ITV URBANISMO LTDA, com filial na cidade de Uberlândia-MG, Av. Getúlio 
Vargas nº 869, Centro, CEP: 38.400-299, Fone: (34) 3230-7600 (a “credora fiduciária”)
DEVEDOR FIDUCIANTE: R7 SERVIÇOS INDUSTRIAIS LTDA ME, com sede nesta cidade, na Rua 
Passo Fundo, nº 201 – Bairro Parque Residencial do Camaru, CEP 38410-580 – Uberlândia-MG, 
registrada no CNPJ sob o nº 18.343.425/0001-69, registrada na JUCEMG sob o nº 3120987199-2, em 
21/06/2013, inscrição estadual nº 002170906.00-00, nome fantasia R7 ENGENHARIA, representada 
pelos sócios Fábio José de Andrade, inscrito no CPF sob o nº 039.863.216-24 e Rodrigo Custodio da 
Silva, inscrito no CPF sob o nº 044.328.326-57 (“o devedor fiduciante”). 

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS ARTIGOS 26 A 33 DA LEI N° 9.514/97
A credora fiduciária leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar, nos termos do art. 27, 
da Lei n° 9.514/97, público leilão, por intermédio de LEILOEIRO OFICIAL, regularmente matriculado 
na JUCEMG, para alienação do imóvel abaixo indicado, que nos termos do art. 26, da Lei n° 9.514/97, 
teve a propriedade consolidada com a mesma:

1. DAS DATAS, HORÁRIOS E CONDIÇÕES DOS PÚBLICOS LEILÕES: Consolidada a propriedade 
conforme AV-20-153.440 de 19/03/2020, para os fins do artigo 27, da Lei n° 9.514/97, a credora 
fiduciária promoverá público leilão para a alienação do imóvel, nas seguintes datas, horários e 
condições: 
 a) PRIMEIRO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL: 17 de abril de 2020, às 10:00 horas. 
Será aceito lance, à vista, igual ou superior ao valor de avaliação do imóvel, a qual perfaz o montante 
de R$ 210.066,69 (Duzentos e dez mil, sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos).
 b) SEGUNDO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL (caso não exitoso o primeiro): 04 de 
maio de 2020, às 10:00 horas. Será aceito lance, à vista, igual ou superior ao valor da dívida e das 
despesas com a realização do leilão público extrajudicial, que perfazem o montante de R$ 191.957,85 
(Cento e noventa e um mil, novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e cinco centavos).
2. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO: 
 a) A(s) sessão(ões) do(s) leilão(ões) será(ão) pública(s) e realizar-se-á(ão) nesta cidade 
de Uberlândia-MG, na Rua Abdalla Haddad, nº 222, Bairro Nossa Senhora Aparecida.
 b) Leiloeiro Oficial: RAFAEL ARAÚJO GOMES (Reg. JUCEMG n° 941). Endereço: Rua 
Abdalla Haddad, nº 222. Endereço eletrônico: www.rafaelleiloeiro.com.br. Fone: 0xx34-99116-3933.
 3. BEM OBJETO DO LEILÃO: “Um terreno situado nesta cidade, no Loteamento Convencional Vida 
Nova, designado por lote n° 16 da quadra n° 24, medindo dez (10,00) metros de frente e aos fundos, 
por trinta (30,00) metros de extensão dos lados, com área de 300m², confrontando pela frente com a 
Rua 03, pelo lado direito com o lote n° 15, pelos fundos com a Área Institucional A, e pelo lado 
esquerdo com o lote n°17. Matriculado no Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia 
sob o nº 153.440 do L° 2-RG”. O imóvel é ofertado no estado de ocupação e conservação que se 
encontra. 
4. VALOR DO IMÓVEL: Avaliado em R$ 210.066,69 (Duzentos e dez mil, sessenta e seis reais e 
sessenta e nove centavos).
5. ÔNUS: Não consta qualquer ônus ou pendência sobre o referido imóvel.
6. DOS PAGAMENTOS NO ATO DO LEILÃO:
a) O arrematante paga ao leiloeiro, no ato do leilão e em moeda nacional, o valor da comissão do 
leiloeiro, correspondente a 5% (cinco por cento) do lance vencedor classificado. O valor da comissão 
do leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado. O não pagamento da comissão do leiloeiro, nessas 
condições, implicará na imediata desclassificação do lance e da participação do interessado no leilão.  
b) O valor do lance vencedor classificado, será pago, à vista, à credora fiduciária, no ato do leilão e 
em moeda nacional. O não pagamento do lance vencedor à credora fiduciária, nessas condições, 
implicará na imediata desclassificação do lance e da participação do interessado no leilão. 
7. DISPOSIÇÕES FINAIS:
 a) Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões do imóvel pode ser 
invocada, a qualquer tempo, como motivo para compensações ou modificações no preço, ficando a 
cargo e ônus do adquirente a sua regularização. 
 b) O imóvel é ofertado à venda como coisa certa e determinada (venda “ad corpus”), 
sendo apenas enunciativas as referências neste edital, e será vendido no estado de ocupação e 
conservação em que se encontra, ficando a cargo do adquirente a sua desocupação, reformas que 
ocasionem alterações nas quantidades e/ou dimensões dos cômodos, averbação de áreas e/ou 
regularização, quando for o caso, arcando o adquirente com as despesas decorrentes.
 c) O adquirente deverá promover, em até 30 (trinta) dias após a arrematação, todos os 
atos necessários para a lavratura da escritura e registro da mesma na matrícula do imóvel, arcando 
com todos os custos necessários para a transferência.
 d) O adquirente, após arrematação, deverá arcar com o pagamento: de eventuais 
mensalidades devidas à associação de moradores ou entidade assemelhada; da água; da luz; do gás; 
do IPTU e outras contribuições incidentes, bem como, com quaisquer outros encargos que recaiam 
ou venham a recair sobre o imóvel.
 e) O adquirente deverá acatar as disposições concernentes às restrições urbanísticas.
 f) Com a publicação do presente edital, fica(m) o(a)(s) devedor(a) (s) devidamente 
intimado(a)(s) do dia, hora e local da alienação do referido imóvel por ele(a)(s) adquirido em 
Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjunto 
de Alienação Fiduciária em Garantia, firmado com a ITV URBANISMO LTDA. 

Uberlândia, 03 de abril de 2020, Eu, RAFAEL ARAÚJO GOMES, devidamente inscrito na JUCEMG – 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sob o no. 941, leiloeiro público, o subscrevi, 
www.rafaelleiloeiro.com.br.

RAFAEL ARAÚJO GOMES

ITV URBANISMO LTDA

EDITAL DE CANCELAMENTO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
DO UBERLÂNDIA ESPORTE CLUBE.

 O Presidente do Conselho Deliberativo do Uberlândia Esporte Clube, no uso de 
suas atribuições legais, torna público que, em razão das medidas de prevenção à 
pandemia do Coronavírus – COVID 19, cancela a assembleia geral legalmente 
convocada para o dia 14 de abril de 2020. 

Uberlândia, 02 de abril de 2020. 

Alessandro Marques de Araújo
Presidente do Conselho Deliberativo do Uberlândia Esporte Clube
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O conteúdo desta coluna é de responsabilidade 
do autor e não representa, necessariamente, 

a opinião do Diário de Uberlândia. 

Alberto Gomide
gomideesporte@yahoo.com.br

PROFESP ADIA RETORNO DAS ATIVIDADES

Por conta da pandemia da Covid-19, o retorno das ati-
vidades do Programa Força no Esporte (Profesp), antes 
previsto para ontem, dia 6 de abril, foi alterado. A nova 
data ainda não foi definida, mas será divulgada assim 
que a situação for normalizada. O programa, também co-
nhecido como Segundo Tempo, é uma iniciativa do 36º 
BIMec, em parceria com a Prefeitura de Uberlândia, por 
meio da Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e 
Lazer (Futel).

O Profesp tem capacidade para atender até 300 crian-
ças e adolescentes, de 7 a 14 anos, nas modalidades de 
atletismo, vôlei, basquete, futsal e futebol de campo, com 
aulas realizadas duas vezes por semana, na sede do 36º 
BIMec.

A iniciativa tem o objetivo de democratizar o acesso à 
prática e a cultura do esporte, contribuindo para o desen-
volvimento, formação cidadã e melhoria da qualidade de 
vida dos integrantes. Os alunos ainda recebem uniformes 
e lanche gratuitos.

“Infelizmente, por conta desse momento que atraves-
samos, as atividades não poderão retornar no prazo pre-
visto. Contudo, a expectativa é que elas possam reiniciar 
assim que possível, oferecendo novamente qualidade de 
vida a crianças e adolescentes, por meio da prática es-
portiva”, destacou o coordenador de atletismo da Futel, 
Robson da Silva Medeiros. Na foto, atletas do Profesp.

BOCHA PARALÍMPICA PERDE DIRCEU PINHO
A notícia da morte de Dirceu Pinto, paratleta brasileiro 

na modalidade bocha, abalou o esporte e surpreendeu 
pessoas ligadas ao segmento de Pessoas com Deficiên-
cia. Aos 39 anos, Dirceu faleceu na tarde de quarta-feira, 
1º/4, após ser internado em Mogi das Cruzes, região me-
tropolitana de São Paulo, sentindo fortes dores no peito.

Ganhador de cinco medalhas em grandes eventos 
esportivos – sendo quatro de ouro – o atleta, que sofria 
de distrofia muscular, estava em casa quando se sentiu 
mal durante a madrugada de quarta-feira. Encaminhado 
ao Hospital Luzia de Pinho Melo, em Mogi das Cruzes, 
Dirceu acabou morrendo no fim da tarde vítima de insufi-
ciência cardíaca.

Ao saber da morte do atleta, o Comitê Paralímpico 
Brasileiro (CPB) e a Secretaria Especial do Esporte, que 
faz parte do Ministério da Cidadania, emitiram nota la-
mentando a notícia e prestando solidariedade à família de 
Dirceu. Andrew Parsons, presidente do Comitê Paralímpi-
co Internacional (IPC), postou um texto em homenagem 
ao Dirceu: “Hoje perdemos um dos maiores atletas da bo-
cha de todos os tempos. Tão jovem… lembro quando ele 
ganhou suas duas medalhas de ouro em Pequim 2008, e, 
junto com seu parceiro Eliseu Santos, fez o Brasil se apai-
xonar pela modalidade. Foi a primeira vez que a bocha 
foi transmitida pela TV no País. Dirceu foi um monstro do 
esporte e um amigo. Vai campeão, descanse em paz. O 
Movimento Paralímpico jamais te esquecerá.”

Medalhista e campeão de bocha em Paralimpíadas, 
Dirceu Pinto sagrou-se na modalidade bocha em grandes 
competições. Nos Jogos de Pequim, em 2008, conquistou 
duas medalhas de ouro. Nos Jogos de Londres, em 2012, 
garantiu mais duas de ouro na competição por duplas e 
simples. À carreira de atleta, Dirceu também adicionou 
uma medalha de prata paralímpica nos Jogos do Rio em 
2016, jogando por equipe. Atualmente, era coordenador 
do paradesporto de Mogi das Cruzes e se preparava para 
voltar às competições em 2020, já que estava afastado 
das disputas esportivas.

Uberlândia também sentiu muito a morte de Dirceu Pi-
nho, já que a cidade possui atletas na modalidade e em 
várias outras, com destaque nacional e internacional e ti-
nham em Dirceu Pinho, um parceiro e companheiro nas 
principais competições nacionais e internacionais.
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Defi nições e incertezas 
para o esporte no Brasil
 | ATLETAS E TÉCNICOS AGUARDAM FIM DA QUARENTENA PARA REPROGRAMAR ROTINA

  AGÊNCIA BRASIL

O adiamento dos Jogos 
de Tóquio (Japão) para 
2021 deu o primeiro 

norte à comunidade esportiva 
após semanas de incertezas 
em meio à pandemia do novo 
coronavírus (Covid-19). No 
entanto, ainda há necessida-
de de mais detalhes sobre o 
calendário para as comissões 
técnicas poderem reprogramar 
a preparação dos atletas. 

“A gente conduz o planeja-
mento baseado nas datas do 
COI [Comitê Olímpico Interna-
cional] e da Fina [Federação 
Internacional de Natação] para 
elaborar nosso cronograma de 
competição e de treinamentos 
nacionais e internacionais”, ex-
plica Gustavo Otsuka, gerente 
de natação na Confederação 
Brasileira de Desportos Aquá-
ticos (CBDA). 

  VÔLEI

Na seleção feminina de 

vôlei, o acompanhamento 
remoto também olha além 
do rendimento, já que tanto 
o calendário nacional como o 
internacional ainda são uma 
incógnita. A única certeza é a 
vaga olímpica, garantida em 
agosto do ano passado. O gru-
po da seleção nas Olimpíadas 
de Tóquio 2020 já havia sido 
sorteado: as brasileiras terão 
como adversárias as seleções 
do Japão, Sérvia, Coreia do 
Sul, República Dominicana e 
Quênia. 

“Alguns clubes orientam as 
atletas online, com o prepara-
dor físico sugerindo práticas 
para elas manterem a condi-
ção física geral nos parâmetros 
de base, como força, flexibi-
lidade, coração e pulmão”, 
disse José Elias de Proença, 
o Zé Elias, preparador físico 
da seleção.

  VERÃO E INVERNO

O caso da maratonista 
paralímpica Aline Rocha é 
peculiar. Além de buscar vaga 

na Paralimpíada de Tóquio, ela 
também tentará chegar à Para-
limpíada de Inverno, em março 
de 2022, em Pequim (China), 
no esqui cross-country. Aline, 
que sofreu um acidente de car-
ro aos 15 anos e ficou paraplé-
gica, foi a primeira brasileira a 
disputar os Jogos Paralímpicos 
de Inverno, há dois anos, em 

Pyeongchang (Coreia do Sul). 
“Com o adiamento de Tóquio 
em um ano, só restarão seis 
meses de preparação especí-
fica para os Jogos de Inverno. 
Isso faz com que o trabalho 
tenha de ser mais cuidadoso, 
mais minucioso”, explica o 
técnico e marido da atleta, 
Fernando Orso.

NA ESPERA

RAUL VASCONCELOS/REDE DO ESPORTE


