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A Callink Serviços de Call Center Ltda, sociedade com sede em Uberlândia-
-MG., à Av. João Naves de Ávila, nº. 1331, sala 305, Bairro Tibery, regular-
mente inscrita no CNPJ sob o nº. 08.331.318/0001-67, vem solicitar ao(à) 
colaborador(a)   RAFAEL BATISTA DA SILVA   portador (a) da CTPS 
000583855/ S.: 0040 - 26/03/2012,  que compareça ao SESMT Callink na 
Rua Niterói nª 1771 - Bairro Tibery, no prazo de 48 horas para retomada de 
suas atividades profissionais ou apresentação de justificativa legal. 
Documento de recurso junto ao INSS não será considerado como justificati-
va para ausência.

CONDOMINIO RESIDENCIAL THE PALMS HOUSE E CLUB - CNPJ 13.246.054/0001-83
Avenida Nicomedes Alves dos Santos, 4.550, Jardim Karaiba – Uberlândia/MG

Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

O Síndico do CONDOMINIO RESIDENCIAL THE PALMS HOUSE E CLUB no uso de suas 
atribuições, e na forma convencionalmente prevista, convoca os demais condôminos para Assembleia 
Geral Ordinária a realizar-se no dia 26 de Setembro de 2019 no salão de festas do condomínio às 
19:00 horas em 1ª convocação, ou às 19:30 horas, em 2ª convocação, com qualquer número de 
presentes, a fim de deliberarem sobre as seguintes pautas, a saber:
I) Esclarecimentos sobre o inicio da atual gestão;
II) Prestação de Contas 07/2019 e 08/2019;
III) Previsão Orçamentária para os próximos 06 meses;
IV) Apresentação para aprovação da proposta de Feira Semanal no interior do condomínio;
V) Apresentação para aprovação da proposta para aplicação de multa a condôminos inadimplentes 
contumaz;
VI) Apresentação para aprovação de revisão nos projetos de garagem do item piso;
VI) Apresentação para aprovação de revisão nos procedimentos que autorizam a remoção do 
pergolado;
VII) Apresentação para aprovação da atualização do Regimento Interno e sua respectiva Consolida-
ção;
VIII) Apresentação para aprovação da prioridade nos projetos de melhoria e respectiva autorização 
dos gastos necessários para implantação;
IX) Apresentação para aprovação de chamada de capital para realização dos projetos de melhoria.
X) Outros assuntos de interesse de todos.
Observações:
Código Civil Brasileiro:
Artigo 1.335 São direitos dos Condôminos:
III - Votar nas deliberações das Assembleias e delas participarem desde que estejam quites com suas 
obrigações Condominiais.
Nota de esclarecimento: Prezados condôminos todas as decisões em assembleia são legítimas, não 
cabendo reclamações posteriores, daí a necessidade da participação de todos e a oportunidade de se 
manifestar (em), devendo cumprir na integra as decisões em assembleia não se justificando o não 
cumprimento por não ter participado deste ato democrático. Para participação de inquilinos nas 
assembleias os mesmos devem estar munidos de procuração outorgada pelo proprietário.

Uberlândia, 10 de Setembro de 2019.
Sindico

Praça Primo Crosara, 505
Às margens do Rio Uberabinha
Bairro Copacabana - Uberlândia – MG
Fone: (34) 3256-3100  Fax: 3256-3148
www.praiaclube.com.br

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

Ficam convocados os Senhores Sócios Acionistas do PRAIA CLUBE. (CNPJ 
25.762.741/0001-30), com sede nesta cidade, na praça Primo Crosara, n° 505, Bairro 
Copacabana, às margens do Rio Uberabinha, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA, a ser realizada no Salão de Eventos Ulysses Finotti, no dia 30 de setembro 
de 2019, às 18:00 horas, em primeira convocação com a presença mínima de dois 
terços (2/3) dos sócios acionistas, às 18:30 horas em segunda convocação com 
metade mais um ou às 19:00 horas, em terceira e última convocação, com qualquer 
número, de acordo com os artigos 55, 62 a 64 do Estatuto Social, para deliberarem 
sobre a seguinte pauta proposta pela Diretoria:a). Alterar o §2º do art. 3º que passará 
a ter a seguinte redação: art. 3º, §2º - O PRAIA CLUBE destinará a integralidade de sua 
receita e recursos, seja com as contribuições, seja com contribuições adicionais, para 
o custeio de sua manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais, 
inclusive em obras de ampliação, construção e melhoria de suas instalações e em 
obras que se �zerem necessárias; b). Incluir o inciso V no art. 16 que passará a ter a 
seguinte redação: art. 16, V - ter acesso irrestrito aos documentos e informações 
relativos à prestação de contas e à gestão do Clube, exceto quanto aos contratos 
comerciais celebrados com cláusula de con�dencialidade, sempre, porém, 
disponibilizados ao Conselho Fiscal no exercício de sua competência, e realizan-
do-se o correto registro contábil de receita e despesa deles decorrentes, cuja 
regulamentação constará do regimento interno, os quais serão publicados integral-
mente no site do Clube; c). Alterar o art. 23 que passará a ter a seguinte redação: art. 
23 - Será obrigatória a renovação de pelo menos 08 (oito) dos membros da Diretoria, 
não sendo permitida a reeleição por mais de 1 (uma) vez consecutiva, mesmo que 
seja para outro cargo; d). Alterar o parágrafo único do art. 23 que passará a ter a 
seguinte redação: Parágrafo único – Para os exercentes do cargo de Presidente e 
Vice-Presidente em curso, será permitida apenas mais uma reeleição, mesmo que 
para outro cargo; e). Alterar o §2º do art. 25 que passará a ter a seguinte redação: art. 
25, §2º - Não podem se candidatar a Presidente e Vice-Presidente o cônjuge e os 
parentes consaguíneos ou a�ns até o 2º grau ou por adoção do Presidente e 
Vice-Presidente com mandato em curso, na eleição que os suceder; f ). Incluir os §1º, 
§2º e §3º no art. 32 que passará a ter a seguinte redação: art. 32, §1º Será assegurado 
o direito de participarem atletas e ex-atletas nos colegiados de direção do Clube; §2º 
A representação da categoria de atletas ocorrerá no âmbito da Diretoria Geral de 
Esportes; §3º Caso nenhum dos Diretores que compõe a Diretoria Geral de Esportes 
seja atleta ou ex-atleta, o Diretor Geral nomeará um atleta ou ex-atleta para o 
assessorar nos assuntos esportivos; g). Alterar o art. 42 que passará a ter a seguinte 
redação: art. 42 - As vagas ocorridas na Diretoria e decorrentes de falecimentos, 
demissões, renúncias ou perdas de mandato, serão preenchidas em assembléia 
geral convocada para este �m no prazo máximo de 90 dias corridos contados da 
vacância. h). Alterar o art. 48 que passará a ter a seguinte redação: Art. 48 - O 
Conselho Fiscal, órgão �scalizador dos atos da Diretoria, é composto de nove (09) 
membros, sócios acionistas ou proprietários, eleitos pela mesma Assembléia que 
eleger a Diretoria, e terá mandato por três (03) anos. Parágrafo 1º - O Conselho Fiscal 
se reunirá ordinariamente a cada 90 (noventa) dias, sempre na segunda quinzena do 
mês, e extraordinariamente convocado pelo seu Presidente ou por deliberação de 
dois de seus membros, assim como pelo Presidente do Clube e pela Assembleia 
Geral; i). Alterar o art. 49 e seu parágrafo único que passará a ter a seguinte redação: 
Art. 49 - Será obrigatória a renovação de pelos menos 3 (três) dos membros do 
Conselho Fiscal, não sendo permitida a reeleição por mais de 01 (uma) vez consecu-
tiva, mesmo que seja para outro cargo; Parágrafo único – Para os exercentes do 
cargo de Presidente e Vice-Presidente em curso, será permitida apenas mais uma 
reeleição, mesmo que para outro cargo; j). Incluir o §1º, §2º e §3º do art. 51 que 
passará a ter a seguinte redação: art. 51 - O Conselho Fiscal será composto por 1 (um) 
Conselheiro Presidente, 2 (dois) Conselheiros Vice-Presidente, 2 (dois) Conselheiros 
Secretários e mais quatro membros, na ordem que constarem na chapa eleita, não 
podendo ser composto por membros que também ocupem cargos de direção. §1º – 
O 1º Vice-Presidente substitui o Presidente em sua falta ou impedimento; §2º O 2º 
Vice-Presidente substitui o Presidente em sua falta ou impedimento; §3º O 2º 
Secretário substitui o 1º Secretário em sua falta ou impedimento. k). Alterar o art. 52 
que passará a ter a seguinte redação: art. 52 - O cargo de Conselheiro Presidente 
somente poderá ser ocupado por sócio acionista ou proprietário titular que integre 
o quadro social do Clube por, no mínimo, 10(dez) anos e que, obrigatoriamente, 
tenha exercido o cargo de Diretor ou Conselheiro eleito por 2(dois) mandatos, 
apenas podendo ser destituído nas condições estabelecidas previamente ao início 
de seu mandato, e desde que determinado pela assembléia geral especialmente 
convocada para tanto; l). Alterar o art. 53 que passará a ter a seguinte redação: Art. 
53 - As vagas ocorridas no Conselho Fiscal decorrentes de falecimentos, demissões, 
renúncias ou perdas de mandato, serão preenchidas em assembléia geral convoca-
da para este �m no prazo máximo de 90 dias corridos contados da vacância; m). 
Alterar o art. 54 que passará a ter a seguinte redação: Art. 54 - O Conselho Fiscal 
funcionará na forma do Regimento Interno; n). Alterar o §5º e incluir o §6º e §7º do 
art. 66 que passará a ter a seguinte redação: art. 66, §5º - O Clube aplica sua receita, 
recursos e eventual resultado operacional exclusivamente no território nacional e 
integralmente na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos sociais. §6º - 
O Praia Clube manterá ouvidoria ou órgão equivalente, encarregado de receber, 
processar e responder as solicitações relacionadas ao Clube; §7º - O Regimento 
Interno regulamentará o funcionamento da Ouvidoria, inclusive estipulando prazo 
de resposta de solicitação de até 15 (quinze) dias úteis; o). Alterar o art. 79 - que 
passará a seguinte redação: Art. 79 - O presente Estatuto, ora reformulado, inclusive 
de acordo com os dispositivos da Lei 10.406 de 10-01-2002 do novo Código Civil, 
consolida as alterações aprovadas nas Assembléias Gerais Extraordinárias de: 
16-11-1939, 10-07-1945, 10-07-1946, 04-03-1949, 31-05-1950, 10-07-1950, 
10-03-1953, 16-11-1955, 26-04-1966, 13-03-1967, 15-06-1970, 09-10-1972, 
27-10-1975, 16-05-1977, 18-08-1986, 09-06-1987, 05-01-1989, 13-08-1990, 
06-01-1992, 02-10-1997, 08-01-2003, 05-01-2005, 20-06-2005, 30-05-2007 e 
25-08-2009, 17-03-2014, 09-10-2015 e 11-10-2018. As alterações deste Estatuto 
Social entrarão em vigor a partir da Assembléia Geral Extraordinária que as aprovou, 
revogadas as disposições em contrário. p). solicitação de autorização da venda da 
loja comercial nº 09 do Praia Clube no Edifício Fraternidade com 72,27 m2 localizado 
em Uberlândia(MG) e matriculado sob o nº 82887 do 1º Ofício da Comarca de 
Uberlândia(MG) pelo valor mínimo de R$ 105.000,00. Os participantes deverão estar 
em gozo pleno das suas prerrogativas, não sendo admitido o voto por represen-
tação, salvo na hipótese do sócio acionista ser representado mediante autorização 
por escrito pelo cônjuge ou companheiro regularmente inscrito como dependente 
no seu cadastro de titular da ação patrimonial, mantendo-se, entretanto, inalterada 
a unidade do voto por ação patrimonial (Art. 65 do Estatuto Social).

Uberlândia(MG), 11 de setembro de 2019.
Carlos Augusto Ribeiro Ferreira Braga

Presidente
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CRUZEIRO

THIAGO NEVES PERDE STATUS DE INTOCÁVEL
Em questão de semanas, 

desde a chegada de Rogé-
rio Ceni, o status de Thiago 
Neves mudou drasticamente 
dentro do Cruzeiro. Sempre 
tratado, desde sua contrata-
ção, como jogador que faz a 
diferença, o meia agora se vê 
sob ameaça de ser afastado 
do elenco enquanto o clube 
tenta se distanciar da zona de 
rebaixamento do Campeona-
to Brasileiro.

A relação entre o atleta e o 
novo treinador do clube come-
çou de forma positiva. Thiago 
elogiou o estilo do novo trei-
nador e deu indícios de que 
uma parceria de sucesso 
estaria encaminhada. Foi só 
uma primeira impressão.

Após a queda do time pela 
semifinal da Copa do Brasil, o 
meia manifestou reprovação 
em relação a alterações e 
improvisações promovidas 
na escalação contra o Inter-
nacional. Afirmou, ainda, que 
as mudanças teriam sido co-
municadas de última hora ao 
elenco. O último trecho, em 
especial, desagradou a Ceni, 

que rebateu.
O técnico já fez uma reu-

nião com a diretoria para 
tratar dos deslizes do meia. 
Agora, Thiago corre o risco 
de perder espaço na equipe. 
Ele pode ser incluído numa 
lista de atletas que, na visão 
de Ceni, poderiam ser des-
locados para um período de 
treinamentos no CT do clube 
até adquirir melhor forma físi-
ca. Seria uma nova intertem-
porada para o grupo, mesmo 
depois da paralisação do 
Campeonato Brasileiro para 
a disputa da Copa América.

Apresentado no dia 10 
de agosto, Rogério Ceni pôs 
em prática um estilo bem 
mais ofensivo em relação 
ao aplicado pelo antecessor, 
Mano Menezes. Na estreia, 
veio a vitória por 2 a 0 contra 
o Santos, ocasião em que 
Thiago marcou um gol e deu 
uma assistência.

Ainda naquele dia, o meia 
declarou que tinha liberdade 
para jogar mais solto com o 
novo sistema, o que favorecia 
seu futebol. Disse ainda que 

essa era a forma como o time 
e a torcida gostariam de ver 
o Cruzeiro, dando a entender 
que não estava satisfeito 
com a filosofia de Mano. Dias 
depois, voltou a elogiar Ceni, 
comparando-o com Renato 
Gaúcho.

A partir da decisão contra 
o Internacional, na Copa do 
Brasil, porém, o tom mudou 
por completo. Thiago criticou 
publicamente as mudanças 
de Rogério Ceni. A declara-
ção não foi bem recebida. 
Aliada ao futebol aquém do 
esperado num jogo decisivo, 
o meia acabou virando o 
principal alvo da torcida em 
protestos na porta da sede e 
da Toca da Raposa.

O diretor de futebol Marce-
lo Dijan agora tenta contornar 
a situação. “Conversamos 
com ele em particular. O Thia-
go é um dos nossos melhores 
jogadores, deu uma entrevista 
de cabeça quente, às vezes 
acontece. No calor de uma 
partida, há essa decepção de 
quem poderia estar jogando a 
terceira final consecutiva (de 

Copa do Brasil). Mas isso está 
solucionado, foi conversado 
internamente. Contamos com 
ele, o Thiago é muito decisivo 
para nós”, afirmou o cartola.

A despeito do apoio de 
Dijan, ainda é possível que 
o jogador seja indicado para 
um período de regeneração 
na Toca da Raposa. Nenhum 
jogador do atual elenco será 
afastado, mas Rogério Ceni 
pretende colocar alguns atle-
tas para ficar mais tempo 
na Toca da Raposa a fim de 
aprimorar a parte física. O 
clube não divulga quem são 
esses jogadores, mas Thiago, 
Robinho, Fred e Edilson estão 
entre os mais cotados.

Nesta semana, a tendên-
cia é que o treinador feche 
todos os treinamentos da 
Toca da Raposa. Fica, por 
ora, um mistério sobre a lista, 
que pode ser desvendada no 
próximo sábado (14), quando 
o Cruzeiro visita o Palmeiras, 
no Allianz Parque.

  FOLHAPRESS

NBA “estrangeira” ajuda a 
explicar derrota dos EUA
 | EXPANSÃO DA LIGA AMERICANA TEM FORTALECIDO ESPORTE EM OUTROS PAÍSES

  MARCOS GUEDES |  
FOLHAPRESS

O talentoso Donovan 
Mitchell, 23, fez o que 
pôde para carregar os 

Estados Unidos nas costas 
nas quartas de final da Copa 
do Mundo de basquete, na 
China. Não fosse seu com-
panheiro de Utah Jazz, o pivô 
Rudy Gobert, 27, o ala-arma-
dor poderia ter tido sucesso 
na tentativa de evitar a vitória 
por 89 a 79 da França.

Gobert foi eleito o melhor 
jogador de defesa da NBA na 
última temporada, que teve 
grande impacto internacional. 
O atleta escolhido como cra-
que do campeonato é grego, 
Giannis Antetokounmpo, 24. 
O posto de novato do ano 
ficou com o esloveno Luka 
Doncic, 20. O prêmio para 
aquele que mais evoluiu foi 
entregue ao camaronês Pas-

cal Siakam, 25.
As glór ias não foram 

apenas individuais. O título 
ficou com a única equipe 
de fora dos Estados Unidos 
que participa da liga, o ca-
nadense Toronto Raptors. 
Para chegar à taça, o time 
contou com contribuições 
importantes do congolês 
naturalizado espanhol Ser-
ge Ibaka, 29, e do espanhol 
Marc Gasol, 34, além do já 
citado Siakam.

A lista poderia continuar. 
De acordo com o levanta-
mento anual publicado pela 
NBA, os elencos das 30 fran-
quias no início da temporada 
2018/19 tinham jogadores de 
42 países, um recorde. Com 
108 atletas internacionais (no 
mínimo um em cada equipe), 
o campeonato teve ao menos 
100 deles pelo quinto ano 
seguido.

Foi nesse cenário que a 
seleção norte-americana foi 

disputar a Copa do Mundo na 
China, e sem seus principais 
nomes. Como a Olimpíada é 
no próximo ano, jogadores 
como Kawhi Leonard, 28, 
Paul George, 29, e Anthony 
Davis, 26, descartaram a pos-
sibilidade de atuar no Mundial 
na China, encarar uma tem-
porada desgastante na NBA e 
ir ao Japão na sequência para 
os Jogos Olímpicos.

Rudy Gobert, do Jazz, e 
Evan Fournier, 26, do Orlan-
do Magic, fizeram escolha 
diferente e foram fundamen-
tais na vitória do coeso time 
francês, que não chega a ser 
uma grande zebra. Os Esta-
dos Unidos contavam com 
atletas talentosos, casos de 
Kemba Walker, 29, e Harrison 
Barnes, 27, mas não tinham 
o melhor entrosamento nem 
grandes estrelas para carre-
gá-los.

“É até desrespeitoso falar: 
‘Se vocês tivessem este ou 

aquele...’. É desrespeitoso 
com a França e com quem 
está no torneio. A França 
nos derrotou. Eu não poderia 
estar mais orgulhoso destes 
12 caras, que sacrificaram 
seu verão para estar aqui. 
Sem nunca terem jogado 
juntos, eles deram a cara, 
competiram e merecem cré-
dito”, disse o técnico Gregg 
Popovich, 70.

Quebrada uma invencibi-
lidade de 13 anos em gran-
des competições, a seleção 
norte-americana tem de se 
contentar em buscar o quinto 
lugar na Copa e se organizar 
para a Olimpíada. Já se fala 
na presença de craques e no 
retorno de LeBron James, 34, 
dado como aposentado do 
time nacional, mas, seja quais 
forem as escolhas, os Esta-
dos Unidos terão de lidar em 
Tóquio com uma realidade 
que eles ajudaram a construir 
com a expansão da NBA.
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Rudy Gobert foi 
destaque francês 

da partida que 
terminou com 

derrota americana 
no Mundial



QUINTA-FEIRA
12 DE SETEMBRO DE 2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
                                    ASSEMBLÉIA GERAL DE ASSOCIADOS

ELEIÇÃO PARA A DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO DELIBERATIVO E 
CONSELHO FISCAL.

O Presidente da Associação dos Oficiais da Reserva do Exército de Uberlândia – 
AORE-UBER, consoante às disposições  do Estatuto Social da Entidade, CONVOCA 
os associados que estiverem em pleno gozo de seus direitos associativos para 
participarem da ASSEMBLEIA GERAL DE ASSOCIADOS para ELEIÇÃO da Diretoria 
Executiva : Presidente,  Vice-Presidente , Secretário e Tesoureiro, Do  Conselho 
Deliberativo- cinco conselheiros, e Do Conselho Fiscal- três conselheiros, a se realizar 
no dia 30 de  Outubro de 2019, às 17horas, em 1ª convocação , com a maioria absoluta 
dos associados, ou às 18 horas, em 2ª convocação, com qualquer número, até às 20 
horas, na forma Estatutária e Regimental, na sede da Entidade, na Av Floriano Peixoto 
,nº2139, bairro Operário em Uberlândia/MG. Os eleitores poderão votar em um 
candidato por cargo, número esse correspondente à quantidade de vagas a serem 
preenchida nesse pleito. A votação deverá ser realizada pessoalmente ou por carta e, 
nesse caso, cabe ao eleitor solicitar ao Conselho Eleitoral a necessária cédula eleitoral, 
a ser encaminhada em tempo hábil para abertura durante a Assembleia em questão, 
em envelope devidamente lacrado, sem identificação, para o sigilo do ato, e este 
inserido em envelope como devidos endereçamentos, acompanhado da Declaração de 
Participação manifestando o desejo de votar. Os interessados em se candidatar devem 
observar o regramento estatutário e regimental e encaminhar a solicitação ao Conselho 
Eleitoral, solicitação essa a ser recebida na sede da entidade até 10/10/2019.

Uberlândia,11 de Setembro de 2019.
Valtercides Alves Rocha – 1º Ten.R/2 Inf. 

Presidente 

REF.: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2018 OBJETO: SITUAÇÃO DE
CONDUTA IRREGULAR DE INASSIDUIDADE HABITUAL E DE ABANDONO

DE CARGO PRATICADA POR SERVIDORA -  DECISÃO
A Comissão Processante inst ituída pela Portaria nº 44.954, publicada em 30 de
novembro de 2018, teve por objetivo, conforme solicitação da Secretaria Municipal
de Administração, apurar suposta conduta irregular da servidora D. M. de O., matrícula
nº 15.794-5. O processo administrat ivo disciplinar, que exerceu a at ividade de
investigação e de autotutela da Administração, teve seu desenvolvimento regular,
atendendo aos ditames da legislação estatutária vigente, realizando-se a produção
probatória em conformidade ao devido processo legal. Feito isso, depois de transcorrida
a apuração da comissão processante e, considerando toda a argumentação produzida
por meio do contraditório e da fundamentação, bem como a produção das provas, a
conexão dos fatos às normas relacionadas a esta matéria, e, o efetivo respeito às
garantias processuais de participação do acusado, por meio do exercício da igualdade
e da liberdade, na construção desse processo, o  relatório final da comissão,
ponderando-se pelos critérios constitucionais de razoabilidade e a proporcionalidade
na atuação do Poder Público, manifestou pela aplicação de penalidade de demissão
à servidora, perante as circunstâncias, bem como a análise do cenário em que se deu
a prática do desvio funcional. Em virtude desse contexto, o processo demonstra, por
meio de depoimentos e provas dos autos, que a servidora incorreu em práticas
vedadas pelo ordenamento jurídico-administrativo ao não exercer seu dever de
assiduidade perante a Administração Pública Municipal.
No entanto, não há no processo elementos, com respaldo no ordenamento jurídico-
administrativo, que suavizem a conduta da servidora ou que imponham uma condição
de possibilidades para atenuar a natureza da pena a ser aplicada, bem como, não há
no processo provas que justifiquem sua ação, excluindo sua ilic itude. Portanto, o
resultado do processo evidencia todos os elementos de t ipificação da conduta da
servidora à norma proibit iva correspondente, sem, contudo, trazer provas, ou
fundamentos jurídicos, que possibilitem afastar os preceitos legais impostos ao caso
concreto. Assim, em respeito aos princípios e às garantias fundamentais, com
oportunização do pleno exercício ao direito de defesa, o presente feito culminou com
a conclusão de que a Servidora incorreu na prática de conduta vedada pelo Estatuto
do Servidor Público Municipal, a Lei Municipal Complementar nº 040 de 1992, em
especial, a prescrição dos artigos 186 e 187 combinados com o artigo 180, incisos II
e III, os quais dizem que: Art. 186. Configura abandono de cargo a ausência intencional
do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos. Art. 187. Entende-se por
inassiduidade habitual a falta ao serviço, sem causa justificada, por sessenta dias,
interpoladamente, durante o período de doze meses. Art. 180. A demissão será
aplicada nos seguintes casos: [...] II - abandono de cargo; III - inassiduidade habitual;
[...]. Em virtude dessa situação, fica evidenciada a prática de conduta cuja penalidade
é a demissão do serviço público. Por essas razões, é imperioso denotar que o
resultado deste processo culminou com conclusão de que a servidora incorreu nessas
condutas vedadas pelo ordenamento estatutário vigente, posto que, se ausentou
injustificadamente do serviço público por um período maior do que 600 (seiscentos)
dias, ocasionando uma situação grave de descumprimentos dos deveres funcionais
contidos no art. 163, incisos I; II; III; IX e X da Lei Complementar Municipal nº 040 de
1992, quais sejam: São Deveres do servidor: I - exercer com zelo e dedicação as
atribuições do cargo; II - ser leal às instituições a que servir; III - observar as normas
legais e regulamentares; [ .. .]  IX - Manter conduta compatível com a moralidade
administrativa; [... ] X - ser assíduo e pontual ao serviço, inclusive na convocação
para serviços extraordinários. Portanto, resta evidente que a servidora incorreu em
práticas ilíc itas sob a perspectiva dos  preceitos const itucionais que regem a
Administração Pública.
Diante do exposto, com fulcro no artigo 219 da Lei Complementar nº 40 de 05/10/
1992, assim como, em face dos elementos de provas constantes dos autos, em
consonância com os princípios da autotutela, razoabilidade, legalidade, e no exercício
do poder hierárquico disciplinar, acolho o relatório da Comissão Processante para
determinar a aplicação da penalidade de demissão à servidora D. M. de O., matrícula
nº 15.794-5, no cargo de provimento efetivo de Auxiliar em Saúde Bucal.  Por fim,
encaminho à Diretoria de Gestão de Pessoas para providências cabíveis e à Secretaria
Municipal de Saúde para ciência. Finalmente, é importante ressaltar a natureza
pedagógica e a finalidade da sanção disciplinar, da prevenção geral e especial
positiva, a fim de evitar a reincidência da prática das referidas condutas pelos
demais servidores.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Uberlândia, 26 de agosto de
2019.Marly Vieira da Silva Melazo.Secretária Municipal de Administração

OBJETO: Prestação de serviços de operacionalização das câmeras adstritas ao Sistema
de Videomonitoramento no Município de Uberlândia.A pregoeira, em caráter excepcional, e
tendo em vista os pedidos de esclarecimentos, considerando a necessidade de analisar os
apontamentos aventados e em atendimento ao solicitado nos memorando nº 398/2019
SMPDDSDC, DECIDE SUSPENDER a referida licitação.Deve-se dar amplo conhecimento
desta decisão, mediante publicação, de que a mesma foi SUSPENSA, sine die e que,
oportunamente, será marcada nova data para Sessão Pública para recebimento de
proposta.Uberlândia, 11 de setembro de 2019.MARIA BARBOSA POLICARPO.PREGOEIRA

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 342/2019

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

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

Uberlândia, 11 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, APARECIDA SANTIAGO LACERDA, CPF/CNPJ nº 
01442181605, 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$ 4.305,18, em  
10/09/2019, 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 855553928901-1 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 184618, 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, 11 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, CELIO JUNIOR SOARES DE MOURA, CPF/CNPJ nº 
26591877894, 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$ 4.375,62, em 
10/09/2019, 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 855552093664-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 168231, 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, 11 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, CLEONICE DE OLIVEIRA RODRIGUES, CPF/CNPJ nº 
01422727602, 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$ 2.220,96, em 
10/09/2019, 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 855553425326-4 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 169467, 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, 11 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, DEBORAH PAULA DA SILVA, CPF/CNPJ nº 02166848621, 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$ 4.680,98, em 10/09/2019, 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 
878770169524-6 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
189064, 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, 11 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, ERIVALDO AMARAL SILVA, CPF/CNPJ nº 09404603600, 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$ 7.374,77, em 10/09/2019, 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 
878770224813-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
207297, 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, 11 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, GABRIELLE SALOME MACHADO DE ARAUJO, CPF/CNPJ nº 
10692498664, 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$ 2.467,97, em 
10/09/2019, 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 855552300184-6 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 102236, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o pagamen-
to 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, 11 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, HUMBERTO ALVES TEIXEIRA JUNIOR, CPF/CNPJ nº 
08379305612, BRUNA ALVES SANTANA TEIXEIRA, CPF/CNPJ nº 08146033601, 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$ 2.193,44, em 10/09/2019, 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 855553168395-0 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 166230, 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, 11 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, ISADELSON GONCALVES DE ALMEIDA, CPF/CNPJ nº 
98670417634, 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$ 441,32, em 
10/09/2019, 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 855551705460-7 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 99975, 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, 11 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, MOISES MENDES DA ANUNCIACAO, CPF/CNPJ nº 
11585302694, 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$ 5.382,19, em 
10/09/2019, 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 855553609634-4 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 111142, 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 direitode 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, 11 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, ODIRLEI MODERNO, CPF/CNPJ nº 03709577683, 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$ 3.175,46, em 10/09/2019, 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 855552234946-6 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 162109, 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, 11 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, PAULO CESAR DE SOUZA, CPF/CNPJ nº 01237906628, 
ANDREA DA CUNHA OLIVEIRA SOUZA, CPF/CNPJ nº 04546597681, 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$ 3.468,56, em 10/09/2019, 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 855550752674-3 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s)  registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 158786, 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, 11 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, TIAGO FERNANDES DA SILVA, CPF/CNPJ nº 07743110613, 
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$ 4.169,92, em 10/09/2019, 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 
878770224821-9 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
207631, 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

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.brA8
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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, 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

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.

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, 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.

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, 11 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, ABRAAO LINCOLN BOMFIM RIBEIRO, CPF/CNPJ nº 
05308199531, JENICE CARVALHO SILVA, CPF/CNPJ nº 12904427627, 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$ 12.741,45, em 10/09/2019, 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 855553189084-0 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 166554, 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, 11 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, ALUISIO ROSA DOS SANTOS, CPF/CNPJ nº 09315729676, 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$ 2.616,74, em 10/09/2019, 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 
855553419285-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
171899, 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, 11 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, ANA CAROLINE SILVA DE JESUS, CPF/CNPJ nº 01852110627, 
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$ 5.543,44, em 10/09/2019, 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 
855553683536-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
185219, 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
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