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COMARCA DE UBERLÂNDIA - MG – SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL. EDITAL COM PRAZO DE 
VINTE (20) DIAS. O Dr. CARLOS JOSE CORDEIRO, MM. Juiz de Direito na Secretaria da 2ª Vara 
Cível da Comarca de Uberlândia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital 
de Citação virem e dele conhecimento tiverem que perante a 2ª Vara Cível da Comarca de 
Uberlândia, corre uma ação de PROCEDIMENTO COMUM, registrada sob o nº ProComum 5012301-
-89.2017.8.13.0702 , requerida por ALEXANDRE ACASSIO ALVES FELIPE. O Requerente comprou 
e pagou adiantado todo o material necessário para a conclusão de sua casa própria, no entanto, a 
empresa Requerida não forneceu nenhum material. E como o requerido não foi encontrado para 
receber a citação, determinou o Mm. Juiz que se expedisse o presente edital através do qual CITA e 
chama o requerido, LEANDRO PIMENTA DE OLIVEIRA, para, querendo, em 15 dias contestar a 
presente, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do 
CPC), observando, para tanto, a lição apresentada pelo artigo 231, do CPC. Observe-se que os 
prazos fluem após o prazo do edital. Para conhecimento de todos, especialmente do(as) interessa-
do(as), expediu-se o presente edital que será publicado uma vez no “Diário do Judiciário”MG, 
devendo o referido edital deverá ser publicado pela parte autora em jornal local, a teor do art. 257, 
parágrafo único, do CPC. Uberlândia, 03 de agosto de 2020. Eu, (Michele Boaventura Oliveira), Oficial 
de Apoio Judicial, o digitei, subscrevo.(a) CARLOS JOSE CORDEIRO .Juiz de Direito

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

Uberlândia, 12 de Agosto de 2020
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, PAULLA CRISTINA PARANHOS, CPF/CNPJ nº 02134750146, 
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) 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$ 6.595,52, em 11/08/2020, 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 
074436230003080 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
159885, 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

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 27 de agosto de 2020, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 08 de setembro de 2020, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,  
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL 
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 28/02/2013, cujo Fiduciante é  
JHONATAN HENRIQUE DA SILVA, CPF/MF nº 370.195.258-22, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 193.547,98 (Cento e Noventa e Três Mil Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Noventa e Oito Centavos - atualizado conforme 
disposições contratuais), o imóvel constituído por “Casa 697, possuindo a unidade a área privativa principal de 58,6400m², área privativa 
acessória de 36,2400m², área privativa total de 94,8800m², situado na Avenida dos Ferreiras, nº 475, Condomínio Terra Nova Uberlândia - 
Uberlândia/MG”, melhor descrito na matrícula nº 159.820 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia/MG. Imóvel 
ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, 
fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior R$ 130.905,41 (Cento e Trinta Mil 
Novecentos e Cinco Reais e Quarenta e Um Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório 
da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar 
a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições  
de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5477_01 Ol).

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL – EXCLUSIVAMENTE ONLINE

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPARUBA - MG torna público, que levará á LEILÃO 
PÚBLICO ONLINE, INÍCIO PELO SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR NO DIA 
14 DE AGOSTO DE 2020, E FINALIZANDO ONLINE NO DIA 31/08/2020 às 10h00min, 
SOMENTE NO SITE, BENS MÓVEIS (SUCATAS DIVERSAS, VEÍCULOS, E MICRO-
-ÔNIBUS) CONFORME EDITAL. Os bens poderão ser vistoriados no Município de 
Taparuba – MG através de agendamento com o Sr. Elivander, servidor do município, 
em horário comercial, ligando para (33) 98871-4755. Informações: www.rafaelleiloeiro.-
com.br. 34-99116-3933.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 
– HOSPITAL UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO UAI DO MUNICÍPIO 
DE UBERLÂNDIA, convida as empresas interessadas em participar do Pregão 

Eletrônico nº 006/2020, a ser realizado para a contratação de empresa para prestação 
de serviços de limpeza, conservação e desinfecção de superfícies fixas nas unidades  de 
atendimento integrado (UAIs) e sede administrativa de Uberlândia/MG. Para informações 
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA MEDICINA 
– HOSPITAL UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO UAI DO MUNICÍPIO 
DE UBERLÂNDIA, convida as empresas interessadas em participar do Pregão 

Eletrônico nº 012/2020, a ser realizado para a contratação de empresa para prestação de 
serviços de limpeza, conservação e desinfecção de superfícies fixas nas UBS da Família, 
CAPS Infantil, SIATE e Oficina de Manutenção de Uberlândia/MG. Para informações e 
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado. 

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br
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Tempo seco deve continuar 
por mais algumas semanas
 | UMIDADE DO AR COMEÇA A AUMENTAR SOMENTE EM OUTUBRO, APONTA CLIMATOLOGISTA

 � SÍLVIO AZEVEDO

Prepare a garrafinha de água 
e o hidratante. O tempo 
seco continuará pelas próx-

imas semanas e deverá seguir 
até o final de setembro, início de 
outubro em Uberlândia e região. 
Com isso, a umidade do ar segue 
baixa até a volta das chuvas.

Segundo o professor de Cli-
matologia da Universidade Fed-
eral de Uberlândia (UFU), Paulo 
Cezar Mendes, o tempo seco é 
típico do clima tropical e ocasio-
nado pela presença de massas 
de ar secas predominantes dos 
trópicos ou polares atuando na 
nossa região. 

“A nossa região tem rotações 
de massas de ar com carac-
terísticas de temperaturas ame-

nas, mais frias, que não trazem 
umidade para nossa região. É 
típico do clima tropical. Temos 
um verão quente e chuvoso, e um 
inverno com temperatura amena 
e baixos índices de precipitação”.

A mudança de cenário 
começa a partir do final do mês 
de setembro e início de outubro, 
período que começam as panca-
das de chuvas mais abundantes, 
que segue até maio. “Estamos 
agora no auge do período seco. 
Agosto e setembro são os meses 
que a gente registra os menores 
índices de precipitação aqui na 
região”, disse Paulo Cezar.

Além das grandes amplitudes 
térmicas durante o dia, com 
madrugadas um pouco mais 
frias e o meio da tarde com tem-
peraturas mais elevadas, neste 
ano, segundo Mendes, estamos 
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tendo um inverno um pouco mais 
seco se comparado com anos 
anteriores. 

“A última chuva significativa 
que tivemos foi dia 24 de maio, 
com aproximadamente 28mm 
de precipitação, ou seja, de 
maio até agora não tivemos 
nenhuma chuva significativa 
nesse período. E, analisamos o 
sistema meteorológico aqui da 
região, nós não temos expecta-
tiva de chuvas para esse mês 
de agosto. As próximas duas 
semanas devem continuar essa 
mesma condição de tempo”, 
reforçou. 

Outra característica do 
período é a baixa umidade, 
principalmente nos períodos 
mais quentes do dia. Segundo o 
professor, ainda não estão sen-
do registrados grandes baixas, 
que devem acontecer a partir 
da segunda quinzena do mês 
de agosto.

“Ainda não tivemos stress de 
umidade extremamente baixa 
nesses dias. Isso acontece mais 

no final de agosto, setembro, 
que a gente registra os menores 
índices de umidade relativa. Ag-
ora está na casa dos 25%, 30% 
à tarde e chega a 60% durante 
a madrugada. Setembro que ela 
cai mais ainda”.

O homem também tem sua 
parcela de contribuição com o 
clima seco e sufocante. A partir 
de julho começou o período que 
conhecido como “a temporada 
das queimadas”, com diversos 
espaços de pastagens, matos 
e florestas, sendo consumidas 
pelo fogo.

“A gente lembra que 98% 
dos incêndios que temos são 
criminosos. Dificilmente temos 
na nossa região, situações de 
combustão espontânea que dá 
início às queimadas. A maioria é 
criminosa, seja no espaço rural 
ou urbano. É uma prática cul-
tural, infelizmente, relacionada 
a uma educação ambiental não 
muito boa na nossa região. Um 
comportamento que não olha 
bem as questões ambientais”.
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