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-

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

CREDORA FIDUCIÁRIA: CARPE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO E LTDA, com �lial na cidade de 
Uberlândia-MG, Av. Getúlio Vargas nº 869, Centro, CEP: 38.400-299, Fone: (34) 3230-7600 (a “credora 
�duciária”)
DEVEDOR FIDUCIANTE: REGINALDO MARTINS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, maior, mestre de obras, RG 
M-6.243.724, CPF 807.521.446-34, residente e domiciliado em Uberlândia-MG, (“o devedor �duciante”).

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS ARTIGOS 26 A 33 DA LEI N° 9.514/97

A credora �duciária 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 
conso-lidada com a mesma:
1. DAS DATAS, HORÁRIOS E CONDIÇÕES DOS PÚBLICOS LEILÕES: Consolidada a propriedade conforme 
AV-6-86.273 de 20/08/2019, para os �ns do artigo 27, da Lei n° 9.514/97, a credora �duciária promoverá 
público leilão para a alienação do imóvel, nas seguintes datas, horários e condições:
a) PRIMEIRO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL: 19 de setembro de 2019, 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$ 175.000,00 (Cento e 
setenta e cinco mil reais).
b) SEGUNDO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL (caso não exitoso o primeiro): 04 de outubro de 2019, 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$ 103.645,93 (Cento e três mil, seiscentos e quarenta e 
cinco reais e noventa e três 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 O�cial: 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 nesta cidade, com a estrutura de um barracão comercial, no bairro 
Jardim Itália, na antiga Fazenda do Óleo, designado por lote n° 43 da quadra 33, medindo dez (10,00) 
me-tros de frente e aos fundos, por vinte e cinco (25,00) metros de extensão dos lados, com a área de 
250,00m²; confrontado pela frente com a Rua Capri, pelo lado direito com o lote n° 44, pelo lado esquerdo 
com o lote n° 42, e aos fundos com o lote n° 07. Matriculado no Cartório do 2º Serviço Registral de Imóveis 
de Uberlân-dia sob o nº 86.273 do L° 2-RG”. O imóvel é ofertado no estado de ocupação e conservação que 
se encontra.
4. VALOR DO IMÓVEL: Avaliado em R$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais).
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 classi�cado. 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 desclassi�cação do lance e da participação do interessado no leilão.
b) O valor do lance vencedor classi�cado, será pago, à vista, à credora �duciária, no ato do leilão e em 
moe-da nacional. O não pagamento do lance vencedor à credora �duciária, nessas condições, implicará na 
imedi-ata desclassi�cação 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 modi�cações no preço, �cando 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 
enuncia-tivas as referências neste edital, e será vendido no estado de ocupação e conservação em que se 
encontra, �cando 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 adqui-rente 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 ne-cessári-
os 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, �ca(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, �r-mado 
com a CARPE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO E LTDA.
Uberlândia, 29 de agosto de 2019, Eu, RAFAEL ARAÚJO GOMES, devidamente inscrito na JUCEMG – JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sob o no. 941, leiloeiro público, o subscrevi, www.rafaelleiloe-
iro.com.br.

RAFAEL ARAÚJO GOMES
CARPE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA

GRANDE LEILÃO
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On line
RENOVAÇÃO DE FROTA (DOCUMENTOS EM MÃOS)

Data: 04/09/2019 (Quarta-feira), á partir das 15h

GLENER BRASIL CASSIANO - Leiloeiro Oficial
Mat. Jucemg 470

(34) 3229-6161  e   (34) 9 9988-1611

•MOTOS e CARROS, ANOS E MODELOS DIVERSOS.
•CAMINHÕES, ANOS E MODELOS DIVERSOS.
•RETROESCAVADEIRA

O VALOR DA ARREMATAÇÃO SERÁ ACRESCIDO DE 5% DE COMISSÃO DO LEILOEIRO + DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
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EM DIA SEM SAIR DE CASA
Agora, os mineiros já podem parcelar suas dívidas com o De-
tran online. Através da Zapay, empresa especializada em ser-
viços de pagamento, é possível parcelar débitos como multas, 
IPVA, licenciamento e DPVAT. Os contribuintes podem parce-
lar os débitos em até 12 vezes, pelo site da empresa.

CASACOR MINAS GERAIS 
Entre os dias 3 de setembro e 13 de outubro, acontecerá a 
25ª CasaCor Minas Gerais. Esta edição, que será realizada no 
Palácio das Mangabeiras, em BH, contará com 57 ambientes 
e a participação de 92 profissionais das áreas de arquitetura, 
design de interiores e paisagismo.

ACELERANDO
Por 96 bilhões de ienes (US$ 908 milhões), a montadora Toyo-
ta comprou uma participação de 4,9% na Suzuki. 

CONSTRUÇÃO CIVIL ALAVANCA 
As Micro e Pequenas Empresas (MPE) mineiras da construção 
civil voltaram a gerar um saldo considerável de empregos. O 
setor foi o que obteve o melhor desempenho no mês de julho, 
gerando o saldo de 4.568 vagas no estado. É o que mostra o 
levantamento do Sebrae Minas, com base nos dados do Ca-
dastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do 
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).
De acordo com o estudo, as MPE da construção civil registra-
ram 14.176 contrações e 9.608 demissões no período, sendo 
responsáveis por 60% do saldo de empregos total do estado.

BRASIL FORTE NO MERCADO FITNESS 
Segundo dados da IHRSA 2019 Global Report, estudo anual 
da associação internacional que promove o universo da saú-
de, no mundo, já há mais de 210 mil academias, que recebem 
cerca de 183 milhões de clientes. De acordo com os dados, o 

Brasil é o segundo país do mundo em número de academias: 
são 34.509 e fica atrás apenas dos Estados Unidos, que têm 
39.570. 

OTIMISMO
Apostando que o mercado interno crescerá no ano que vem, 
a filial brasileira da Mercedes Benz investirá R$ 1,4 bilhão no 
lançamento de uma nova linha de caminhões.

A MAIS ADMIRADA
A rede O Boticário foi eleita a marca mais admirada do mercado 
pelo segundo ano consecutivo do Ranking 2019 IBEVAR FIA, 
responsável por eleger as empresas mais representativas do 
varejo nacional, com base na opinião dos consumidores nas 
redes sociais, como Facebook, Instagram e YouTube.

CARGILL INVESTE
US$ 75 milhões, este é o valor que a Cargill investirá na Puris 
Proteins, empresa produtora de proteínas a partir de ervilhas 
que fornece matéria-prima à Beyond Meat. 

ACEITA CARTÃO?
O volume de compras pagas com cartões no Brasil somou 850 
bilhões de reais neste primeiro semestre, um aumento de 18% 
comparado com mesmo período do ano passado.
No segundo trimestre, o crescimento ano a ano foi de 19%, no 
maior ritmo de expansão em sete anos.
Os dados são da Associação Brasileira das Empresas de Car-
tões de Crédito e Serviços, a Abecs.

SUPERSTAR
Na lista da Forbes, o ator Dwayne Johnson lidera no ranking 
dos 10 atores mais bem pagos do mundo, arrecadando US$ 
89,4 milhões entre 1º de junho de 2018 e 1º de junho de 2019.

99 CRIA ESPAÇO 
AOS MOTORISTAS
A 99 inaugurou na última semana, em Belo Horizonte, a Casa 
99, espaço destinado ao acolhimento e desenvolvimento de 
motoristas parceiros. 
O espaço é um ponto de apoio aos condutores e possui am-
biente aconchegante, área de descanso com banheiros, WiFi 
livre, música ambiente, local para carregar o celular, TVs com 
informações e dicas úteis aos motoristas, além de acesso a 
brindes e benefícios.
O conceito é transformar o Centro de Atendimento e Treina-
mento (CAT) em Casas 99. Com essa mudança, a empresa 
também focou em diminuir o tempo de espera, atender às 
solicitações rapidamente e ter o maior número de condutores 
satisfeitos.
A 99 prevê ainda rodas de discussão e treinamentos exclusivos 
para motoristas parceiros - como direção defensiva e educação 
financeira, por exemplo; workshops de inglês e cuidados com a 
saúde.
Os condutores também terão acesso a informações sobre 
aluguel de carro mais barato e futuros descontos em compa-
nhias parceiras, como lanchonetes e supermercados, entre 
outros benefícios. A empresa espera atender, em média, 2.500 
pessoas por mês na Casa 99 de Belo Horizonte.
“Queremos receber os motoristas como se fosse em nossa 
casa, com o máximo de conforto. A ideia é que as portas este-
jam sempre abertas para eles, para conversarmos, resolvermos 
suas dúvidas ou simplesmente para uma parada estratégica no 
dia a dia”, explica Caio Poli, Diretor de Relacionamento da 99.

UBERLÂNDIA 
REFRESCOS 
A Uberlândia Refrescos, franqueada da The Coca-Cola 
Company, escolheu o Treasury Value Management (TVM) 
ou Tesouraria e Gestão de Valor na Tesouraria, da cata-
rinense MakeValue, para a automatização dos cálculos 
financeiros e contabilização completa de suas operações 
financeiras. O sistema também oferece a gestão do fluxo de 
caixa, realizado e previsto, capturando todas as movimen-
tações que sensibilizam o fluxo financeiro diretamente das 
tabelas do Enterprise Resource Planning (ERP) ou Sistema 
Integrado de Gestão Empresarial  SAP.
O projeto foi executado num prazo total de seis semanas, e 
muitos processos, de forma remota. Por ser nativa no ERP 
e não depender de integrações, a solução da MakeValue 
permite projetos muito ágeis focados na configuração da 
ferramenta de acordo com os parâmetros do cliente e na sua 
capacitação. Durante a implementação, a equipe de tesou-
raria da Uberlândia Refrescos foi treinada para ter muita 
independência na operação da ferramenta. Isso inclui não só 
novas modalidades de contratos financeiros, como a criação 
de um número ilimitado de visões de classificação financeira 
de seu fluxo, através de um sistema de filtros amigável.
Para a MakeValue, sediada em Joinville, o projeto marcou 
sua presença no mercado mineiro. Partindo de uma im-
portante parceria no Nordeste e grandes clientes no Sul, a 
empresa vem expandindo seus negócios às demais regiões 
do Brasil a partir de 2017. Hoje a MakeValue está presente 
em todo o território nacional.
A escolha da Uberlândia Refrescos pelo TVM passou por 
um longo período de análise. “Procurávamos uma solução 
totalmente integrada ao SAP, que nos possibilitasse fazer 
análises e gestão financeira das nossas operações de forma 
segura e assertiva. O TVM atendeu todos os nossos reque-
rimentos além de ter uma equipe técnica altamente qualifica-
da e sempre pronta a atender novas demandas. Tivemos um 
ganho operacional na qualidade das informações e também 
redução do tempo de trabalho da equipe financeira, com a 
melhoria na contabilização das transações financeiras que 
antes eram manuais e passaram a ser automáticas do TVM 
para o SAP. Um outro ponto forte foi a possibilidade de rela-
tório gerenciais para suportar a alta direção nas decisões”, 
destaca a supervisora financeira da Uberlândia Refrescos, 
Wal Maciel.

FDC TRAZ 
ESPECIALIZAÇÃO
A Fundação Dom Cabral (FDC), detentora do 10º lugar 
no ranking geral Financial Times de melhores escolas de 
negócios do mundo, está lançando em Uberlândia seu 
curso de Especialização em Gestão de Negócios. Com 
o objetivo de capacitar líderes graduados em busca de 
autodesenvolvimento premium, o programa promove o 
diálogo com lideres e profissionais conceituados e amplia 
a rede de contatos dos participantes, oferecendo uma 
sólida e efetiva orientação profissional de carreira. 
A especialização tem seu primeiro início previsto em 
setembro deste ano e término em dezembro de 2021, 
condicionado à formação de uma turma com 35 alunos.
As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site 
www.fdc.org.br.

Tania Malamud
Jornalista

radardiario@gmail.com RADAR DIÁRIO
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