
QUINTA-FEIRA
19 DE SETEMBRO DE 2019

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, ALAN DA SILVA GOMES, CPF/CNPJ nº 
12094869709, 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$ 4.700,20, em 11/09/2019, 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 878770058080-1 e garantido por alienação(ões) 
fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 112094, 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.

Uberlândia, 12 de Setembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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

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 CRISTINA PIRES, CPF/CNPJ nº 
09427017635, 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$ 5.284,88, em 12/09/2019, 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 155553479411-9 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) 
registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 40716, 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.

Uberlândia, 13 de Setembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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

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

Uberlândia, 16 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, CLOVIS NERY JUNIOR, CPF/CNPJ nº 58317821668, 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$ 14.404,03, em 15/09/2019, 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 
144440553359-7 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 25927, 
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, 16 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, EDINILSON DE FREITAS DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 
11363530623, MONIQUE APARECIDA ROCHA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 09843427610, 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$ 2.606,27, em 15/09/2019, 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 
878770371722-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
213583, 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, 13 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, ELISIENE DA SILVA DAMA, CPF/CNPJ nº 01555945678, 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$ 585,93, 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 
855552362781-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
103423, 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, 12 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, EZEQUIEL VALENCA SILVA, CPF/CNPJ nº 08637316786, 
ROZELI CHAGAS FLORINDO SILVA, CPF/CNPJ nº 09833252788, 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$ 7.715,59, em 11/09/2019, 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 855553256900-0 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 101477, 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, 12 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, MARIA GERCILENE SOARES DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 
30208521291, 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$ 5.457,95, em 
11/09/2019, 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 1537160000301917 e arantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 53819, 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 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, LILIA ALVES NUNES, CPF/CNPJ nº 
04158034116, 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$ 5.969,36, em 11/09/2019, 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 855553640523-1 e garantido por alienação(ões) 
fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 111093, 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.

Uberlândia, 12 de Setembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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

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, ROSERLENE MARIA RIBEIRO COELHO DE 
SOUZA, CPF/CNPJ nº 46061037600, 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$ 11.075,60, em 11/09/2019, 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 855553570773-0 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 111106, 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.

Uberlândia, 12 de Setembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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

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

Uberlândia, 16 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, SUELLEN PAULINE GONCALVES MOUTINHO, CPF/CNPJ nº 
01534445684, 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$ 2.631,76, em 
15/09/2019, 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 855551039744-4 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 159228, 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, 12 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, WAGNER JOSE DOS SANTOS, CPF/CNPJ nº 31766118895, 
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 - 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$ 13.685,76, em 11/09/2019, 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 
855553570852-4 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
111073, 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

Uberlândia, 12 de Setembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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

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, WELERSON DE OLIVEIRA SILVINO, CPF/CNPJ 
nº 09042859601, 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$ 3.073,96, em 11/09/2019, 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 855552362637-4 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) 
registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 103442, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° 
Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresen-
tado 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

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

Uberlândia, 18 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 CAMILO DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 
67231241620, 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) BRADESCO ADMINISTRADORA DE 
CONSORCIOS LTDA, 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$ 17.325,65, em 17/09/2019, 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 0553/579 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) 
matrícula(s) nº(s) 7818, 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 
BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 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 INTIMAÇÃO - MUTUARIOS DO BANCO BRADESCO S.A.
Virma Morimotta Assis dos Santos, oficiala do Registro de Imóveis de Iturama - MG, 
nos termos da Lei, utilizando-se das atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei 9514/97, 
bem como pelo Credor Bradesco S.A na Cédula de Crédito Bancário Crédito Pessoal 
(Hipoteca/Alienação Fiduciária de Bens Imóveis) , INTIMA a Sra. TATIANE MARIA DA 
SILVA QUEIROZ, brasileira, solteira, inscrita no CPF sob n. 327.741.438-88, residente 
e domiciliada na rua Walter Vieira, n. 150, bairro Vila Elvira, na cidade de São José do 
Rio Preto-SP, para satisfazer no prazo de 15 dias, a importância correspondente ao 
valor das prestações vencidas, e as que vencerem até a data do pagamento, os juros 
convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, 
inclusive tributos e demais despesas imputáveis ao imóvel, além das despesas de 
cobrança e de intimação, referente ao contrato em referência, registrado sob o R.18 da 
matricula n. 20.400, Livro R.G.2, deste Cartório, referente a um imóvel rural, com a área 
de 84.18.57ha, no distrito e município de União de Minas, na comarca de Iturama - MG, 
relativos às prestações até então vencidas, devendo comparecer a este Serviço 
Registral de Imóveis, na Rua Ribeirão São Domingos, 653, Centro, em Iturama - MG, 
onde deverá efetuar o pagamento do débito, purgando-se a mora, sob pena de se 
consolidar a propriedade em nome do CREDOR Fiduciário. ITURAMA - MG, 17 de 
setembro de 2019. 

SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 
ITURAMA-MG

Rua Ribeirão São Domingos, n. 653, CP 23, CEP: 38.280-000 - Tel.: (34) 3411-2046
E-mail: ri.iturama@hotmail.com

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

Uberlândia, 18 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, EDUARDO ELISIO DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 01367209609, 
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$ 5.601,88, em 17/09/2019, 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 
070067230001269 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
153937, 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

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora 
alguns telefones fixos da localidade Uberlândia - MG, tiveram seu funcionamento 
prejudicado no dia 02/09/2019 das 18h05 até 03/09/2019 às 15h00. Assim que houve 
a interrupção, enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado 
foi recuperado.

Comunicado
A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora 

alguns telefones fixos da localidade Uberlândia - MG, tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 04/09/2019 das 15h50 às 18h00. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA DESENVOLVIMENTO 
DA MEDICINA – HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ODELMO LEÃO 
CARNEIRO, convida as empresas interessadas em participar do Pregão 

Eletrônico nº 013/2019, a ser realizado para a contratação de empresa para 
prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 
resíduos de serviços de saúde dos grupos A, A3, B e E. Para informações e 
condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado
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