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10 DE SETEMBRO DE 2019

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

Uberlândia, 09 de Setembro 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, ALEXANDRE DA SILVA MEDEIROS, CPF/CNPJ nº 
10705665607, MARILIA APARECIDA DA SILVA, CPF/CNPJ nº 75106337100, 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$ 6.364,15, em 08/09/2019, 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 855552590804-0 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 193550, 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  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.

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, 09 de Setembro 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, EBERLEI CANNOS DOS SANTOS JUNIOR, CPF/CNPJ nº 
01889018686, 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$ 4.134,99, em 
08/09/2019, 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 878770125525-4 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 188879, 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, 06 de Setembro 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, EMERSON MORAES RODRIGUES, CPF/CNPJ nº 
02693820626, 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$ 3.046,84, em 
05/09/2019, 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 855551564476-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 151351, 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, 09 de Setembro 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, FERNANDO LUIZ GONZAGA NETO, CPF/CNPJ nº 
11498598650, 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$ 2.240,65, 
em 08/09/2019, 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 878770273869-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) 
matrícula(s) nº(s) 208695, 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, 09 de Setembro 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, IZABELA ELIANA TRIGUEIRO PEREIRA, CPF/CNPJ nº 
02560251183, 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$ 2.787,48, em 
08/09/2019, 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 878770223754-3 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 207704, 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 Coromandel
Endereço: Travessa Abel Garcia, 46

Centro, Coromandel, MG - 38550-000

Coromandel, 09 de Setembro de 2019
Ari Álvares Pires Neto

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Coromandel, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem 
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, JOAO PAULO LAURENCIO MARTINS, CPF/CNPJ nº 06262532684, 
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 Coromandel, Travessa Abel Garcia, 46, Centro, Coromandel, MG - 38550-000, 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$ 4.329,85, em 08/09/2019, 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 855553746542-4 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 23287, do Livro 2 – 
Registro Geral, do Cartório Coromandel . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao 
credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Coromandel. 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 COROMANDEL - EDITAL DE INTIMAÇÃO

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

Uberlândia, 06 de Setembro 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, SANDRO BONANI BARBOSA, CPF/CNPJ nº 17515934875, 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$ 8.898,00, em 05/09/2019, 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 
144440780346-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
145279, 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, 09 de Setembro 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, MELISSA TELES SANTOS, CPF/CNPJ nº 11959791699, 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$ 3.296,57, em 08/09/2019, 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 
855553725865-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
198665, 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, 06 de Setembro 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, MARILUCIA CECILIO RAMOS, CPF/CNPJ nº 08687470681, 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$ 4.322,40, em 05/09/2019,
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 
878770255905-2 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
203405, 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 ECONO-
MICA 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

COMARCA DE UBERLÂNDIA/MG – 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES – EDITAL DE 
INTERDIÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – O DR. ARMANDO DOMINGUES VENTURA
JÚNIOR, Juiz de Direito da 1a Vara de Família e Sucessões desta Cidade e Comarca de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o 
presente edital virem ou conhecimento tomarem, cientificados ficam do decreto de INTERDI-
ÇÃO de APARECIDA BARROS DELFINO, tudo conforme autos n.5022752-
-13.2016.8.13.0702, que tramitou pela 1a Vara de Família e Sucessões  desta Comarca, 
requerida por ANDREA BARROS DELFINO, com sentença reconhecendo e declarando a 
INCAPACIDADE RELATIVA de APARECIDA BARROS DELFINO, portador RG MG 
21.377.416 PC/MG, inscrita CPF: 191.398.908-99, para exercer os atos da vida civil, nos 
termos do art. 4º, III, do Código Civil, e de acordo com o art. 1.775 e seus parágrafos do 
Código Civil, limitada a curatela aos termos do art. 1.747, incisos II e III, 1.748, 1774 c/c 1781 
e 1782, todos do Código Civil, sendo nomeado CURADORA da interditada a Sra. ANDREA 
BARROS DELFINO, portadora RG MG
21.377.416 PC/MG, inscrita no CPF: 191.398.908-99, com prestação do compromisso de lei. 
Publica-se o presente por 03 (três) vezes, na Imprensa Oficial. Uberlândia, 14 de agosto de 
2019.

Eu,(Renê Aparecida Ferreira), Oficial de Apoio Judicial, o subscrevi.
Dr. Armando D. Ventura Júnior

Juiz de Direito.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO DA 
DIRETORIA DO CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CONSEP 

169ª CIA\PMMG E ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL.
O  Presidente do Conselho Comunitário de Segurança Pública – CONSEP 169ª 
CIA\PM, Senhor José Ridel Carneiro, Residente domiciliado a Rua Tenente Rafael de 
Freitas, 385 Ap. 301 no Bairro Patrimônio, portador da Identidade M-151506 SSP\MG e 
CPF 144.764.956\72, no uso de suas atribuições conforme Estatuto Social do CONSEP 
– Conselho Comunitário de Segurança Pública, que compreendem  o espaço territorial 
da 169ª CIA\PMMG, sendo:  Bairro Planalto, Jaraguá, Canãa, Jardim das Palmeiras, 
Jardim Holanda,  Tubalina,  Cidade Jardim, Patrimônio, Morada da Colina, Nova 
Uberlândia e Monte Hebron. Convoca os membros do CONSEP, para Assembleia Geral 
Ordinária de Eleição da diretoria, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal para o 
mandato de 2 anos, e Alteração do Estatuto Social  do CONSEP 169º Cia\PMMG, no 
dia 25 de Setembro de 2019 às 19 hs30, na sede da ASSOPLAN – Associação dos 
moradores do Bairro Planalto Rua Edmundo Munir Arantes nº 368 Bairro Planalto. 
Os interessados em se inscreverem para alguns dos cargos deverão procurar o 
representante do CONSEP, Senhor José Ridel Carneiro ou protocolar na recepção da 
169ª CIA\PM a Rua Varginha nº 367 no Bairro Daniel Fonseca, para efetivação da 
inscrição. A inscrição individual ou chapa deverá ser feita até 15 (quinze) dias antes da 
eleição, apresentando xerox dos seguintes documentos: RG, CPF, Titulo Eleitoral e 
comprovante de endereço.

Uberlândia, 09 de setembro 2019
           José Ridel Carneiro

Presidente do CONSEP 169ª CIA\PMMG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL

UBERLÂNDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA
CNPJ. 25.634.007/0001-96, Inscrição Estadual. 702.629.106-0079

Convidamos os senhores sócios para a reunião de assembléia geral ordinária/extraordinária, que se 
realizará em 26 de setembro de 2019, na Sabin Medicina Diagnóstica, em seu Auditório (3º andar), 
situado à Avenida Cipriano Del Fávero, nº 515, Centro, na cidade de Uberlândia - MG, às 18:30 horas em 
primeira convocação, com a presença que represente, no mínimo, 50% mais 1 dos sócios com direito a 
voto e em segunda convocação, 30 minutos após (19:00 horas), com qualquer número, com a
seguinte Ordem do Dia:
 a) Prestar informações sobre a interdição do Clube, bem como atual situação financeira;
 b) Contratos de parcerias;
 c) Aprovação de um novo Estatuto Social conforme legislação atual vigente;
 d) Reintegração de sócios;
 e) Atualização dos valores de mensalidade/anuidade e ações;
 f) Chamada de capital por Ação;
 g) Criação, composição e eleição de Conselho Fiscal;
 h) Vacância de membros da diretoria e conselho (substituição);
 i) Criação de condomínio para lojistas com CNPJ independente ao do Uberlândia Clube;
 j) Apresentação do Livro de Ouro;
 k) Outros assuntos de interesse geral.

Uberlândia – MG, 10 de setembro de 2019.
UBERLÂNDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA

Presidente Dr. Hélio Antônio Fabri

Rua Santos Dumont, 517 – Lj. 14 – 3236-4118 / 3236-7118

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 109/2019, na
modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço Item", dia 24 de setembro
de 2019  às 09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco,
nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa a contratação de empresa para
fornecimento de vários tipos de câmaras de ar, protetores de câmara, pneus novos, a serem
utilizados na manutenção das viaturas, máquinas e motocicletas existentes na Autarquia, em
atendimento à Diretoria Administrativa., estando o edital à disposição dos interessados, no
endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00
horas. Uberlândia (MG), 06 de setembro de 2019. Paulo Sérgio Ferreira - Diretor Geral do
DMAE.

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 109/2019 - PREGÃO

PRESENCIAL "MENOR PREÇO ITEM"

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 19 de setembro de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 01 de outubro de 2019 às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,  
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL 
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 28/02/2013, cujo Fiduciante é 
ELEUSA APARECIDA SOUTO, CPF/MF nº 087.075.846-28, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior 
a R$ 173.143,51 (Cento e Setenta e Três Mil Cento e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos - atualizado conforme disposições 
contratuais), o imóvel constituído por “Casa 742, possuindo a unidade a área privativa principal de 46,7200m², área real total de 143,8573m², do 
Condomínio Terra Nova Uberlândia I, localizado na Avenida dos Ferreiras, nº 475, Uberlândia/MG, melhor descrito na matrícula nº 159.865 
do 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia/MG.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de 
conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário 
acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 103.722,19 (Cento e Três Mil Setecentos e Vinte e Dois Reais e Dezenove Centavos - nos 
termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão 
de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do 
cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: 
www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5081_15 Ol).

CLUBE DE ÁGUAS QUENTES PALMEIRAS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Prezados Senhores(as) Associados(as),
O Presidente do Clube de Águas Quentes Palmeiras , Sr. Oswaldo da Silva Pereira 
Junior, no uso de suas atribuições, convoca todos os associados para a Assembleia 
Geral Extraordinária a realizar-se no próximo dia 20 de setembro de 2019,no Clube de 
Águas Quentes Palmeiras, localizado à Alameda José de Oliveira,1175,bairro Jardim 
das Palmeiras II, iniciando-se os trabalhos ás 13:00h, em primeira convocação, ou na 
falta de quórum necessário ás 13:30 h.
ORDEM DO DIA:
Sobre a prorrogação do mandato da atual junta diretora composta pelos Srs. Oswaldo 
Pereira Junior Presidente e Marcos da Costa Pereira diretor administrativo e acumulan-
do também a função de tesoureiro.

Uberlândia- MG, 09 de setembro de 2019.
Oswaldo da Silva Pereira Junior

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE/PRESENCIAL 
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA-MG torna público, que levará á LEILÃO PÚBLICO 
ON-LINE/PRESENCIAL (SIMULTÂNEO), Através do site www.rafaelleiloeiro.com.br com inicio dia 
09/09/2019. E na sala de reuniões da Prefeitura – NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019 ÁS 
14:00HRS, (47) TERRENOS URBANOS DE DIFERENTES VALORES E TAMANHOS, CONFORME 
EDITAL. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br.34-99116-3933.

Rafael Araújo Gomes-Leiloeiro Público Oficial-JUCEMG Nº 941
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BASQUETE

Brasil adia sonho de vaga em Tóquio
 | SELEÇÃO FOI ELIMINADA DE MUNDIAL APÓS DERROTA PARA OS EUA E TERÁ DE PARTICIPAR DE ELIMINATÓRIA PARA TENTAR VAGA NAS OLIMPÍADAS

 � FOLHAPRESS

O Brasil se despediu da 
Copa do Mundo mascu-
lina de basquete ontem, 

na China, com uma derrota 
por 89 a 73 para os Estados 
Unidos. A equipe verde-ama-
rela conseguiu equilibrar o 
confronto no primeiro tempo, 
em Shenzhen, mas acabou su-
cumbindo diante dos favoritos e 
foi eliminada.

Sem avançar às quartas 
de final, a seleção não obteve 
antecipadamente classificação 
aos Jogos Olímpicos de 2020. 
As duas vagas das Américas 
ficaram com Estados Unidos e 
Argentina, que foram ao mata-
mata do Mundial com 100% de 
aproveitamento.

A última chance será em um 
torneio pré-olímpico a ser reali-
zado em junho, um mês antes 
da Olimpíada. Serão quatro 
chaves com seis equipes, e o 

campeão de cada uma terá o 
direito de atuar em Tóquio. O 
Brasil já avisou à federação 
internacional que gostaria de 
jogar em casa essa competição 
qualificatória.

Na China, após boas vitórias 
sobre Nova Zelândia, Grécia e 
Montenegro, o time nacional 
acabou pagando pela derrota 
para a República Tcheca por 
93 a 71. No Grupo K, liderado 
pelos Estados Unidos, houve 
um empate tríplice entre Repú-
blica Tcheca, Grécia e Brasil, e 
os tchecos avançaram em se-
gundo lugar no saldo de pontos, 
justamente pela boa diferença 
no placar diante dos brasileiros.

Por causa da derrota no 
sábado, o Brasil chegou ao 
confronto com os Estados Uni-
dos precisando da vitória para 
sobreviver. A equipe se segurou 
ao longo do primeiro tempo. 
Sempre atrás no marcador, o 
time sul-americano contou com 
boa atuação do ala Vítor Benite 
para se segurar e ir ao intervalo 
perdendo por 43 a 39.

Àquela altura, o time já es-
tava sem o técnico Aleksandar 
Petrovic no banco de reservas. 
No início do segundo quarto, o 
croata se irritou muito com uma 
falta não marcada em cima de 
Anderson Varejão, recebeu a 
segunda falta técnica e foi ex-
pulso, tendo de ser conduzido 
por Leandrinho para fora da 
quadra.

Nos dois quartos finais, 
acabou aparecendo mais cla-
ramente a superioridade norte-
americana na imposição física 
e nas cestas de três pontos. 
Destacaram-se o pivô Myles 
Turner, que registrou 16 pontos 
e 8 rebotes, e o armador Kem-
ba Walker, com 16 pontos e 5 
assistências.

Pelo lado brasileiro, além 
do já citado Benite, que anotou 
21 pontos, esteve bem o pivô 
Anderson Varejão. Seus 14 
pontos e 8 rebotes, no entanto, 
não foram suficientes para a 
zebra que o time verde-amarelo 
buscava para se manter vivo no 
Mundial da China.

BASQUETE BRASIL/DIVULGAÇÃO

Brasil não conseguiu zebra 
e foi derrotado por 89 a 73 
pelos Estados Unidos


