
Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária
da Associação Cyrela Landscape Uberlândia

Residencial dos Buritis

Convocamos V.S.a para participar da Assembleia Geral Extraordi-
nária, que será realizada no Clube da Associação, localizada à 
Avenida Landscape, n° 418, Bairro Jardim Sul, Uberlândia - MG, 
no dia 26 de setembro de 2019 (quinta-feira), às 19h00min, em 
primeira chamada, com a presença de cinquenta por cento mais 
um dos associados, ou às 19h30min, em segunda chamada, com 
qualquer número de associados, para discutir e deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia:

 1. Apresentação das melhorias e benfeitorias;
 2. Irrigação e reservatório apresentação da viabilidade;
 3. Alteração do escopo operacional;
 4. Melhorias para evitar inadimplentes;
 5. Alteração do código de obras.

Para representação na Assembleia deve ser feita com procuração 
devidamente assinada, conforme estatuto.

Contamos com a sua participação. Porém, em caso de ausência, 
cientificamos V. sa de que as decisões da associação são tomadas 
em Assembleia Geral, e se tornam obrigatórias para todos os 
associados - estejam ou não de acordo, sujeitando-os, em caso de 
descumprimento, às sanções legais. Esclarecemos que todos os 
moradores estão convidados a comparecer à assembleia. Entre-
tanto, apenas proprietários e seus procuradores, quites com as 
taxas associativas terão direito à voz e voto.

Uberlândia, 09 de setembro de 2019.

Associação Cyrela Landscape Uberlândia Residencial dos Buritis

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
através da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará realizar licitação supramencionada -
Objeto: aquisição 02 (dois) grupos geradores à diesel. A sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 10/10/2019, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia,  09 de setembro de
2019.Gladstone Rodrigues da Cunha.Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 583/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"

A Prefeitura Municipal de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Social, Trabalho e Habitação, torna público o interesse em aderir à Ata de Registro de
Preços nº 007/2019, oriunda do Pregão Presencial para Registro de Preços nº 007/2019,
realizado pela Empresa Municipal de Apoio e Manutenção - EMAM, para aquisição de
materiais de marcenaria.Quantidade: Item: 03 - Cola Branca p/ Madeira, Marca: Polifort
- Qtd: 5, FR, Valor Unitário: R$ 11,75; Item: 04 - Dobradiça 3,5x2 pol., Marca: Silvana-
Qtd: 50, PC, Valor Unitário: R$ 1,98; Item: 7 - Maçaneta p/ fechadura tipo alavanca,
Marca: Stam - Qtd: 50, CJ, - Valor Unitário: R$ 9,00; Item: 9- Fechadura p/ porta de correr
aprox.18mm, Marca: Stam -Qtd: 30, PC, - Valor Unitário: R$ 22,50, Item: 11- Fechadura
p/ porta c/ maçaneta e espelho aprox.26,5mm, Marca: Stam -Qtd: 30, PC, - Valor
Unitário: R$ 32,60, Item: 12- Fechadura p/ porta c/ maçaneta e espelho aprox.20mm,
Marca: Stam -Qtd: 30, PC, - Valor Unitário: R$ 31,00, Item: 13- Cilindro p/ fechadura
aprox.60mm, Marca: Stam -Qtd: 30, PC, - Valor Unitário: R$ 12,50, Item: 14- Cilindro p/
fechaduras aprox.70mm, Marca: Stam -Qtd: 30, PC, - Valor Unitário: R$ 16,80, Item: 15-
Cilindro p/ fechadura aprox.90mm, Marca: Stam -Qtd: 30, PC, - Valor Unitário: R$ 18,80.
Valor Total: R$ 4.633,75 (quatro mil seiscentos e trinta e três reais e setenta e cinco
centavos).Uberlândia/MG, 05 de setembro de 2019.IRACEMA BARBOSA
MARQUES.Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação.

AVISO DE INTENÇÃO DE ADESÃO À
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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 parceria;
 c) Atualização do valor de Ações e Mensalidades e a Venda de ações;
Somente será permitida a participação na Assembleia, sócios adimplentes em 25/09/2019.
Somente terá acesso ao auditório titulares e procuradores devidamente outorgados.
Desconsiderar pauta de Assembleia publicada na data do dia 10/09/2019.

Uberlândia – MG, 11 de setembro de 2019.
UBERLÂNDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA

Presidente Dr. Hélio Antônio Fabri
Rua Santos Dumont, 517 – Lj. 14 – 3236-4118 / 3236-7118

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.brA6 | BRASIL & MUNDO

Assassinatos caem após três anos no País
 | MORTES PROVOCADAS POR AGENTES DAS FORÇAS POLICIAIS, NO ENTANTO, BATEM RECORDE E ULTRAPASSAM OS 6 MIL CASOS

 � FOLHAPRESS

O número de assassina-
tos no Brasil caiu pela 
primeira vez em três 

anos. Foram 57.341 casos 
em 2018, patamar inferior ao 
registrado em 2014. Por outro 
lado, o número de pessoas 
mortas pela polícia no país 
bateu recorde no mesmo perí-
odo, chegando a 6.220 casos. 
Isso significa que 1 em cada 
10 mortes violentas no país é 
causada por um policial.

Os dados são do 13º Anu-
ário Brasileiro de Segurança 
Pública, divulgado ontem pelo 
Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública.

A organização compila 
informações das secretarias 
de segurança estaduais sobre 
homicídios, latrocínios, lesões 
corporais seguidas de morte 
e mortes em decorrência 
de intervenções policiais. A 
soma dessas informações 
gera o que o Fórum chama de 
mortes violentas intencionais, 
índice que ajuda a medir a 
violência no país.

É consenso entre espe-
cialistas que a evolução dos 
assassinatos nunca pode ser 
explicada por um só fator. A 
diretora-executiva do Fórum, 
Samira Bueno, afirma que 
há três principais hipóteses 
para a redução de mortes no 
Brasil.

Primeiro, um trabalho es-
pecífico de governos estadu-
ais, que criaram políticas em 
seus estados para a redução 
de assassinatos, em geral 
com coordenação do trabalho 
de polícias, e conseguiram 
baixar suas taxas de vio-
lência. É o caso do Espírito 
Santo ou de Pernambuco, 
que tiveram quedas entre 
2017 e 2018.

Em segundo lugar, afir-

ma, há o papel das facções 
criminosas, com um conflito 
entre PCC e Comando Ver-
melho que estourou em 2016 
e chegou ao seu ápice em 
2017, deixando um rastro de 
sangue sobretudo no Norte 
e Nordeste do país, o que 
elevou o índice de homicídios 
naquele ano. 

Por fim, há o aspecto de-
mográfico, com a queda de 
natalidade no Brasil. A última 
pesquisa Atlas da Violência 
fala em redução de 25% na 
proporção de homens jovens 
(de 15 a 29 anos) até 2030 
na população brasileira, perfil 
que compõe a maior parte das 
vítimas de homicídio no país.

O governo de Jair Bolso-
naro (PSL) e alguns governos 
estaduais citam também as 
políticas mais duras de se-
gurança pública como fator 
de dissuasão de criminosos, 
o que contribuiria para a ten-
dência de queda dos índices 
que, segundo dados prelimi-
nares, se mantivesse neste 
ano, após sua posse.

Apesar da redução recen-
te, entretanto, o Brasil ainda 
é um dos países mais violen-
tos do mundo, com taxas de 
assassinatos muito maiores 
que a de países como México, 
Argentina, Estados Unidos ou 
Portugal.

São Paulo é o estado com 
a menor taxa de assassinatos 
do país, tendo registrado 9,5 
mortes a cada 100 mil habi-
tantes em 2018. É também 
um dos estados em que a 
polícia mais mata: 19,7% 
das mortes violentas foram 
causadas por policiais.

Os dois fatores, porém, 
nem sempre se relacionam. 
No Rio de Janeiro, 22,8% das 
mortes violentas em 2018 fo-
ram cometidas por agentes de 
segurança, enquanto a taxa 

de assassinatos é de 39,1 
casos por 100 mil moradores, 
muito acima da média do 
país, de 27,5/100 mil, e com 
um recuo de 3% em relação 
ao ano anterior.

 � POLÍCIA

É do Rio, aliás, que veio 
um quarto de todas as 6.220 
mortes por policiais no Brasil. 
Foram 1.534 em terras flumi-
nenses no ano passado.

Leandro Piquet, profes-
sor da Universidade de São 
Paulo, afirma que os dados 
podem mostrar “muito mais 
um descontrole do que uma 
efetividade”.

“O Rio tem vivido uma 
situação de descontrole em 
função da falta de política de 
segurança pública”, afirma 
ele. “Uma polícia mais agres-
siva e descontrolada gera 
respostas mais violentas por 
parte do crime, numa espiral 
de violência policial e violên-
cia criminal.”

As mortes por policiais 
mantêm a tendência de alta 
ao menos desde 2016 (antes 
disso os dados eram menos 
confiáveis). Houve alta de 
20% em 2018 sobre 2017 e 
de 47% em relação a 2016.

Uma análise do perfil dos 
mortos pela polícia no Brasil 
mostra que a maior parte 
das vítimas é negra (75,4%), 
estudou apenas até o ensino 
fundamental (81,5%) e tem 
entre 18 e 29 anos (68,2%).

Esses fenômenos todos 
são comumente associados, 
por diferentes lados, ao go-
verno Bolsonaro, já que o 
presidente foi eleito com um 
discurso fortemente baseado 
na segurança pública.

Governistas, e o próprio 
ministro da Justiça, Sergio 
Moro, exaltam uma redução 

de homicídios no país. Oposi-
tores afirmam que o discurso 
belicoso do presidente reflete 
nas instituições policiais, que 
acabam por matar mais.

A pesquisa do Fórum mos-
tra, porém, que essas são 
tendências que já vinham 
desde o último ano do gover-
no Michel Temer. 

José Vicente da Silva Fi-
lho, coronel da reserva da 
PM de São Paulo e ex-secre-
tário Nacional de Segurança 
Pública, afirma que não há 
indícios de que a redução de 
homicídios esteja relacionada 
à violência policial. “O que nós 
percebemos é que a polícia 
tem que estar nos pontos 
de alta incidência de crimes, 
onde acaba tendo confrontos 
letais. O que pode haver é 
uma relação entre letalidade 
policial e crimes patrimoniais, 
como roubos”, diz.

 � FINANCIAMENTO

Em 2018, foram gastos R$ 
91,3 bilhões com segurança 
pública no país, maior valor 
desde 2011. 81% disso veio 
dos governos estaduais, que 
financiam as polícias Civil e 
Militar. 

Embora tenha a menor 
taxa de assassinatos do país, 
São Paulo é, proporcional-
mente, um dos estados que 
menos investe em segurança 
-5,4% de todas as despesas 
do governo em 2018 repre-
sentavam gastos com segu-
rança pública. 

Alagoas é, proporcional-
mente, o estado que mais 
investe: 13,6% do total das 
despesas vão para a área 
da segurança, segundo o 
anuário. É, também, um dos 
estados mais violentos do 
país, com 45,8 assassinatos a 
cada 100 mil habitantes.

SEGURANÇA PÚBLICA

ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL 

Polícia Militar de São Paulo foi uma das 
que mais matou, segundo Anuário de 
Segurança Pública
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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, 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

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

Uberlândia, 09 de Setembro de 2019
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, AGNALDO SILVA NIZE, CPF/CNPJ nº 08666703601, 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$ 9.163,18, em 23/08/2019, 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 
855553706938-3 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
111196, 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 - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 09 de Setembro de 2019
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, AMANDA MARTINS DA SILVA, CPF/CNPJ nº 09865114631, 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$ 6.786,87, 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 
855553433866-9 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
108846, 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, 10 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, DOUGLAS MOREIRA DE MENESES, CPF/CNPJ nº 
13485838608, 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$ 5.769,87, em 
09/09/2019, 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 878770362174-6 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 207428, 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, 09 de Setembro de 2019
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, FABIO CONDE, CPF/CNPJ nº 04500961658, 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$ 14.187,71, 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 
855553449571-3 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
108977, 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, 10 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, FABIO MALFATTI CHEN, CPF/CNPJ nº 15350548832, 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) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, 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$ 718.267,68, em 09/09/2019, 
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 
144440040533-7 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
113262, 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 EMPRESA GESTORA DE 
ATIVOS - EMGEA, 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, 10 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, FLÁVIO JOSÉ LO MONACO, CPF/CNPJ nº 77276400182, 
LETHICIA CARVALHO CARRIJO RODOVALHO LO MONACO, CPF/CNPJ nº 06094792610, 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$ 5.271,14, em 09/09/2019, 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 
073342230000270 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
144228, 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 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

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

 Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 09 de Setembro de 2019
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, JORDELINA BERTOLINO FERREIRA, CPF/CNPJ nº 
47956216168, 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$ 5.875,68, 
em 01/09/2019, 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 844440094768-5 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) 
matrícula(s) nº(s) 91992, 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.
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Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 09 de Setembro de 2019
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, LEANDRO DIAS DA COSTA, CPF/CNPJ nº 65247884604, 
PATRICIA JACQUELINE DE CARVALHO COSTA, CPF/CNPJ nº 93232519687, 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$ 2.686,28, 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 815370003471-5 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 61377, 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, 10 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, RODRIGO MARINHO FREITAS, CPF/CNPJ nº 01607132699, 
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$ 481,91, em 09/09/2019, 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 
878770051634-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
200228, 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.
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