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

 Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 31 de Julho de 2019
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, PATRÍCIA BARBOSA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 
06495608683, 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 - 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$ 2.854,65, em 
30/07/2019, 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 070948230000409 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 159772, 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 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 SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO - UBERLANDIA-MG

Data do leilão: 20/8/2019 A partir das: 12:00
Local:AGENCIA DA CAIXA - PRACA OSVALDO CRUZ, 390, CENTRO,            UBERLANDIA-MG
ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR, Leiloeiro Oficial matricula JUCEMG: 831 estabelecido a AVENIDA 
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA, Nº 959, PATOS DE MINAS, MG, telefone 3438142286 faz saber 
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complementar RC 58/67, RD 08/70 e 
CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas 
hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
 A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) 
do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob 
pena de perda do sinal dado.
 A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA será feita 
através de Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida junto a 
qualquer Agencia especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de 
renda.
 Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis 
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma  Agencia da 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência 
com relação a data do leilão.
 As vendas serão realizadas pelo maior lance.
 É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou 
cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando 
lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
 As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive 
condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica 
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. 
 O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas 
sobre os imóveis.
 Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED 1D9AD - CONTRATO 1016101028697- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - 0161 - 
UBERLANDIA SANDRA MARIA AFEITOS, BRASILEIRO(A), AUXILIAR ADMINISTRATIVA, 
CPF 27894304620, CI M-398465-SSP/MG, SOLTEIRO(A),  e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO, A RUA SERGIO DE SIMONI (ANTIGA AVENIDA CONTORNO), 
Nº 250, LOTE Nº 08-A, QUADRA Nº 04, BAIRRO VIGILATO PEREIRA, EM UBERLANDIA, COM A 
AREA CONSTRUIDA DE 133,07M2, AREA DE 303,03M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, 
BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER. 
PATOS DE MINAS,  2/8/2019

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO - UBERLANDIA-MG
Data do leilão: 20/8/2019 A partir das: 12:00
Local:AGENCIA DA CAIXA - PRACA OSVALDO CRUZ, 390, CENTRO,            UBERLANDIA-MG
ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR, Leiloeiro Oficial matricula JUCEMG: 831 estabelecido a AVENIDA 
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA, Nº 959, PATOS DE MINAS, MG, telefone 3438142286 faz saber 
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complementar RC 58/67, RD 08/70 e 
CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas 
hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
 A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) 
do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob 
pena de perda do sinal dado.
 A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA será feita 
através de Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida junto a 
qualquer Agencia especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de 
renda.
 Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis 
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma  Agencia da 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência 
com relação a data do leilão.
 As vendas serão realizadas pelo maior lance.
 É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou 
cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando 
lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
 As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive 
condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica 
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. 
 O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas 
sobre os imóveis.
 Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED 1DE8F - CONTRATO 9016105300646- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - 0161
ESPOLIOS E/OU HERDEIROS DE NAOR DOS SANTOS LIMA, BRASILEIRO(A), SERVIDOR 
PUBLICO CIVIL ESTADUAL, CPF 04309820620, CI 144.987.002-72, CASADO(A) COM, MARIA 
LETICIA PEREIRA LIMA, BRASILEIRO(A), DO LAR , CPF 40299945634, CI 144.986.902-30.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: CASA RESIDENCIAL, A AVENIDA CESARIO CROSARA, Nº 4118, VILA 
PRESIDENTE ROOSEVELT, EM UBERLANDIA, COM A AREA CONSTRUIDA DE 70,00M2, AREA 
DE 3869,00M2, FRACAO IDEAL DE 5,170% DO TERRENO, COM TODAS AS SUAS INSTALACO-
ES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER. 
PATOS DE MINAS,  2/8/2019

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO - UBERLANDIA-MG
Data do leilão: 20/8/2019 A partir das: 12:00
Local:AGENCIA DA CAIXA - PRACA OSVALDO CRUZ, 390, CENTRO,            UBERLANDIA-MG
ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR, Leiloeiro Oficial matricula JUCEMG: 831 estabelecido a AVENIDA 
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA, Nº 959, PATOS DE MINAS, MG, telefone 3438142286 faz saber 
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complementar RC 58/67, RD 08/70 e 
CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas 
hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
 A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita 
mediante pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) 
do preço de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob 
pena de perda do sinal dado.
 A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA será feita 
através de Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida junto a 
qualquer Agencia especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de 
renda.
 Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis 
constantes deste edital e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma  Agencia da 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência 
com relação a data do leilão.
 As vendas serão realizadas pelo maior lance.
 É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou 
cônjuges, casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando 
lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
 As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive 
condomínio, correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica 
ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do mesmo. 
 O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas 
sobre os imóveis.
 Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED 1E771 - CONTRATO 8153700010964- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - 1537
HILARDI GOMES DE MELO, BRASILEIRO(A), RECEPCIONISTA, CPF 68058462691, CI 
M-8088643 SSP/MG, CASADO(A) COM, CLEONICE QUIRINO DE CALDAS MELO, BRASILEI-
RO(A), AUX DE SERVIÇOS GERAIS, CPF 03538189684, CI M-8574064 SSP/MG.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO, A RUA TAMAR, Nº 68, LOTE Nº 35, QUADRA Nº 100, BAIRRO 
JARDIM CANAA II, EM UBERLANDIA, COM A AREA CONSTRUIDA DE 46,95M2, AREA DE 
250,00M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS 
E GARAGEM SE HOUVER. 
PATOS DE MINAS,  2/8/2019

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR

Extrato de Edital de Leilão Extrajudicial Conforme Lei 9.514/1997

Ás credoras fiduciárias ELGLOBAL CONSTRUTORA LTDA, e MIRAMONTES EMPRE-
ENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, tornam público, que levará á LEILÃO ONLINE E 
PRESENCIAL (SIMULTANEO), através do SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR 
e no escritório do leiloeiro na Rua Abdalla Haddad, nº 222, Bairro Nossa Senhora 
Aparecida Uberlândia-MG, em 1º Leilão dia 19/08/2019 as 10:00 horas, lance inicial R$ 
90.000,00, caso não exitoso o primeiro leilão, fica desde já marcado a data para o 2º 
Leilão 22/08/2019 ás 10:00 horas, lance inicial R$ 100.105,20. OBJETO DE LEILÃO: 
Um terreno situado em Uberlândia, no Bairro Shopping Park, designado por lote nº 18A 
da quadra G, do Loteamento Park dos Ypês II, medindo (11,90) metros de frente e aos 
fundos, por (21,90) metros de extensão dos lados, com a área de 260,61 m2, confron-
tando pela frente com a Rua PYII-04. Matriculado no CRI 1º Ofício da Comarca de 
Uberlândia sob o nº 167.576 do L° 2-RG. DEVEDOR: MIRIAN IZABELA SILVA RIQUIE-
RI. O imóvel é ofertado no estado de ocupação e conservação que se encontra. 
Informações e edital completo disponível no site: www.rafaelleiloeiro.com.br. (34)9116-
-3933 Rafael Araújo Gomes - Leiloeiro Publico Oficial - JUCEMG N°941.

ABANDONO DE EMPREGO
A Global Indústria e Comércio Ltda, CNPJ: 21.218.683/0001-28 com sede à av. José 
Andraus Gassani nº 253, sala 1 – dist. Industrial – Uberlândia – MG, diante das 
tentativas de solicitação de comparecimento enviada, ao funcionário Everson A. S. 
CTPS: 9946659 série: 0030/MG, para justificar as faltas desde o dia 03/07/2019, restou 
configurado o Abandono de Emprego, e por tal razão seu contrato de trabalho está 
rescindido por justa causa, conforme ARTIGO PREVISTO na CLT.

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br ESPORTE | A7

FUTEBOL

Dourado comemora 
retorno ao Palmeiras

Apresentado ontem ao 
lado do zagueiro Vitor Hugo, 
o atacante Henrique Doura-
do comemorou seu retorno 
ao Palmeiras após quase 
cinco anos. O jogador de-
fendeu o Palmeiras em 
2014, quando o time brigou 
para não ser rebaixado no 
Campeonato Brasileiro, e 
elogiou a transformação 
pela qual a equipe passou 
desde então. De quebra, 
ouviu brincadeira do com-
panheiro sobre “comer o filé” 
depois de passar por uma 
fase difícil no clube.

“Para mim é um motivo 
de muita alegria poder re-
tornar ao Palmeiras”, disse 
Henrique. “Acho que após 
cinco anos, foi grande o 
amadurecimento que eu 
tive nesse tempo. Minha 
passagem aqui foi marcante 
para mim, particularmente, 
porque foi ali onde minha 
carreira realmente começou 
a deslanchar. Mudou muito, 
para melhor, e agora estar 
podendo retornar está sen-
do um prazer enorme”.

“Gostaria de agradecer a 
Deus por voltar ao Verdão, 
onde fui muito feliz”, comple-
tou Vitor Hugo. “Já conhecia 
o Henrique dos tempos de 
Santo André [jogaram jun-
tos em 2011], onde tivemos 
momentos bons, de alegria, 
alguns de dificuldade. Agora 
é bom revê-lo comendo o 
filé, como a gente costuma 
brincar”, disse o zagueiro, 
arrancando gargalhadas na 
sala de coletiva.

Dourado também falou 
sobre as mudanças que 
notou em seu retorno ao 
alviverde. Sem jogar desde 
março por causa de uma 
fratura na perna direita, o 
centroavante foi empresta-
do sem custos pelo Henan 
Jianye, da China, até o fim 
do ano. Além dele, o Pal-
meiras já conta com Borja, 
Deyverson, Arthur Cabral e 
o também recém-contratado 
Luiz Adriano para a posição.

“Acho que passamos por 
um momento conturbado 
ali em 2014, era uma refor-
mulação que o Palmeiras 
atravessou. Aquilo também 
me trouxe maturidade, vivi 
coisas ali que foram para 
minha experiência profis-
sional. Agora, chegar aqui 
e ver a estrutura que o 
Palmeiras tem é um motivo 
de muita alegria para mim e 
para qualquer profissional. 
Trabalhar aqui hoje é um 
privilégio”, disse Henrique.

“Só agradeço a Deus 
por ter essa oportunida-
de de estar voltando aqui. 
Costumo dizer que onde o 
homem coloca ponto final, 
às vezes Deus coloca uma 
vírgula. A gente não sabe o 
que nos reserva, o que está 
preparado para nós. Volto 
com muita vontade, muito 
tesão de poder estar aju-
dando meus companheiros 
e poder voltar o mais rápido 
possível.”

 � FOLHAPRESS

Calendário recorde cria 
queda de braço na F-1
 | LIBERTY MEDIA QUER 22 CIRCUITOS EM 2020, MAS ENFRENTA RESISTÊNCIA DE ESCUDERIAS

 � FOLHAPRESS

A temporada da Fórmula 
1 de 2020 caminha para 
ser a mais longa da 

história, com 22 etapas, uma a 
mais que a atual. Pelo menos 
é essa a intenção da Liberty 
Media, que gere da categoria. 
Mas o problema é convencer 
as equipes a ampliar ainda 
mais o calendário.

Até o último final de se-
mana, estava decidido que o 
calendário teria 21 corridas e 
o CEO da F-1, Chase Carey, 
tinha garantido pessoalmente 
aos times que esse seria o 
limite, mesmo com a entrada 
das etapas do Vietnã, em 
abril, e da Holanda, em maio. 
Assim, ficariam de fora os GPs 
da Alemanha e da Espanha.

O governo da Catalunha, 
no entanto, liberou no final 
da semana passada os 24 
milhões de euros necessá-
rios para bancar a taxa que o 
Circuito da Catalunha tem de 
pagar à F-1 para a realização 
da prova, abrindo o caminho 
para uma renovação. A perma-
nência do GP da Espanha não 
está confirmada, mas é de todo 
interesse da Liberty Media con-
tar com a prova, uma vez que 
as taxas vindas dos promo-
tores são a principal fonte de 
renda da F-1 hoje, e não mais 

ano antes de começar a so-
frer punições com a perda de 
posições no grid. As equipes 
de fábrica de Ferrari, Renault, 
Mercedes e Red Bull-Honda 
já assinalaram que só aceitam 
um calendário maior se pude-
rem usar quatro motores. Para 
os clientes, contudo, isso gera 
um gasto de 10 milhões de 
euros por motor, algo que eles 
querem que a Liberty compen-
se de alguma maneira.

O número de etapas é um 
dos problemas que a Liberty 
está enfrentando para confir-

mar o calendário do ano que 
vem, que é esperado só para 
setembro ou outubro, bem 
mais tarde que o normal. Isso 
porque há dúvidas se a pista 
do Vietnã vai ficar pronta a 
tempo. Outra questão é que 
Baku e França estão pedindo 
para que as datas de suas 
provas sejam alteradas.

Neste final de semana, a 
Fórmula 1 vai para Hungria 
para a disputa da 12ª etapa 
do campeonato, que é lide-
rado por Lewis Hamilton, da 
Mercedes.

AUTOMOBILISMO

o dinheiro dos direitos de TV.
Desde que a Liberty Media 

assumiu o controle da catego-
ria, a receita (dividida entre a 
empresa e as equipes) vem 
diminuindo, então os cartolas 
veem o aumento do número 
de etapas como a solução 
para melhorar a saúde finan-
ceira do esporte.

Os times, no entanto, são 
contra, pois avaliam que os 
mecânicos e engenheiros já 
estão no limite, e argumentam 
que inclusive têm tido dificul-
dade em recrutar profissionais 
de alto nível que aceitem ficar 
tantos dias fora de casa.

Mas o principal entrave 
da proposta da Liberty de ter 
22 corridas no ano que vem 
é outro: o regulamento atual 
limita a três o número de uni-
dades de potência que cada 
piloto pode usar ao longo do 

LAT IMAGES

Mercedes está entre as equipes que solicitaram 
uso de quatro motores para ampliar temporada


