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

Uberlândia, 24 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, DENES LUIZ ALVES DE MOURA, CPF/CNPJ nº 10676757600, 
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$ 846,95, em 23/09/2019, 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 
855553743434-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
196163, 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, 24 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, LUSINETE MARIA DOS SANTOS, CPF/CNPJ nº 04441124643, 
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$ 2.533,75, em 23/09/2019, 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 
855552003927-3 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
158869, 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, 24 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, DANILO MANOEL DOS REIS, CPF/CNPJ nº 05608337689, 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$ 3.713,38, 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 
855551912299-5 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
151350, 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, 25 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, GIZELE FERREIRA SILVA, CPF/CNPJ nº 07297213616, 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$ 2.927,78, em 24/09/2019, 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 
855552617768-6 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
100129, 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, 25 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, MAXWELL BORGES SILVA, CPF/CNPJ nº 07975025640, 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$ 3.382,41, em 24/09/2019, 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 
801610010123-2 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 88010, 
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, 25 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, RENATA BATISTA DE SOUSA, CPF/CNPJ nº 05492805614, 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$ 534,73, em 24/09/2019, 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 
855551430676-1 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 99548, 
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, 24 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, RICARDO LUIZ FERREIRA, CPF/CNPJ nº 95136894687, 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$ 77.525,00, em 23/09/2019, 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 
155553222189-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 86883, 
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, 25 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, RICARDO LUIZ FERREIRA, CPF/CNPJ nº 95136894687, 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$ 25.727,68, em 24/09/2019, 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 
144440105963-7 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
149380, 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, 24 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, VANESSA DANIELA CORREIA DE MACEDO, CPF/CNPJ nº 
11736830899, 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$ 2.687,74, em 
23/09/2019, 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 801610009474-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 124376, 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

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - MUTUARIOS DO BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

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

REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITURAMA/MG - EDITAL DE INTIMAÇÃO

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, INTIMA o Sr. CLAUDINEY 
FREITAS LEAL, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob n. 655.229.666-53, residente e domicilia-
do na rua Juscelino Kubitschek, n. 1081, Iturama-MG, 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.2 da matricula n. 27.757, 
Livro R.G.2, deste Cartório, referente a um imóvel urbano, formado pelo Lote 34, da Quadra 18, com 
a área de 525,00m², situado na Avenida Marginal José S. Queiroz, bairro Universitário, na cidade 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, 18 de setembro de 2019. Oficial registradora, Virma 
Morimotta Assis dos Santos.

GRÊMIO SOCIAL CESAG
CNPJ/MF: 19.455.765/0001-44
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Nos termos do art. 24, parágrafo único, do Estatuto Social do GRÊMIO SOCIAL CESAG, ficam convocados os 
senhores sócios para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 09 de outubro de 2019, às 10:00 (dez) 
horas, em sua sede social, localizada na rua Maria Augusta de Morais, nº. 04, bairro Conjunto Alvorada, CEP nº. 38.407-
069, nesta cidade de Uberlândia, estado de Minas Gerais, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1. Acatar o pedido 
de renúncia, da condição de sócia benemérita, apresentado à Associação pela CIA DE TELEFONES DO BRASIL 
CENTRAL, atual ALGAR TELECOM. 2. Aprovar a condição de sócia benemérita da SPACE EMPREENDIMENTOS 
E PARTICIPAÇÕES LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº. 07.625.772-0001-68, pela relevante ajuda prestada à 
Associação. 3. Aprovar as alterações dos §§ 1º e 2º do art. 7º do Estatuto Social. INSTRUÇÕES GERAIS – Os sócios 
poderão ser representados, mediante procuração por instrumento público, e que seja apresentada antes do início da 
Assembleia. Uberlândia, 26 de setembro de 2018. 

GRÊMIO SOCIAL CESAG - André Luiz Fructuoso
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - Uberlândia / MG

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e 
art. 15 da RD 08/70, tendo em vista a ausência de notificação 
pessoal pelo oficial do cartório nos termos da certidão apresen-
tada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência 
de que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei 
nº 8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e 
das normas complementares do S.F.H, a promover a execução 
extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descri-
tos a seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo 
de 20(vinte) dias, contados de 24/09/2019 , para, querendo, 
purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser 
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B49859 - CONTRATO: 8016100013325 - EMPRESA GES-
TORA DE ATIVOS - EMGEA - ENDERECO DO IMÓVEL: Rua 
Marcos Alves Barbosa, 197, LOTE 17, QUADRA 31, Santa 
Mônica, Uberlândia - MG, CEP: 38408-696.
LUIS CESAR BEDE CAVALCANTE, Brasileiro,casado,aposen-
tado,CPF:436.620.306-59,CI:M:2303848-MG BANCO BS2 S/A
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA 
AS PRESTACOES

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 10 de outubro de 2019 às 09h30min *. 2º LEILÃO: 22 de outubro de 2019 às 09h30min *. - *(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 23/09/2011, cujos Fiduciantes são 
DANILO NUNES DE PAULA, CPF/MF nº 744.684.136-20, e sua mulher ROSE MARY EVANGELISTA DE PAULA, CPF/MF nº 828.227.356-
20, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 252.961,30 (Duzentos e Cinquenta e Dois Mil 
Novecentos e Sessenta e Um Reais e Trinta Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Prédio 
Residencial, com área construída de 111,46m², e área total de 252,50m², situado na Rua Coronel Antonio Alves Pereira, nº 3.390,  Uberlândia/
MG, melhor descrito na matrícula nº 75.280 do 1º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia/MG.” Imóvel ocupado. 
Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já 
designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 166.707,04 (Cento e Sessenta e Seis Mil 
Setecentos e Sete Reais e Quatro 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 (5113_12 Sc).

LICITAÇÃO  COM  RESERVA  DE  COTA  PARA  MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE
PEQUENO  PORTE  E EQUIPARADAS  E ITENS PARA AMPLA CONCORRÊNCIAAVISO

DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 671/2019
CRITÉRIO D E JULG AMENTO  "MENO R PREÇ O POR ITEM"  PREFEI TURA
MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por
meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará lic itação supramenc ionada -
Objeto: Fornecimento Filé de t ilápia, congelado, sem pele, a temperatura de -12º
a mais  fr io ,  embalado a vá cuo,  com peso 01 (um) qui lo  por  pa cote) ,  em
atendimento à Sec retaria  ac ima c itada.  A sessão públ ica na In ternet  para
recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 29/10/2019,
no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.  Uberlândia/MG, 25 de setembro
de 2019.TANIA MARIA DE SOUZA TOLEDO.Secretária Municipal de Educação

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
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PACOTE ANTICRIME

“Excludente de ilicitude” é rejeitado
 | DEPUTADOS RETIRARAM DA PROPOSTA DE MORO TRECHO QUE PODERIA LIVRAR DE PUNIÇÃO AGENTES QUE COMETEREM EXCESSOS

 � DANIELLE BRANT | FOLHAPRESS

Os deputados que ana-
lisam o pacote anticri-
me do ministro Sergio 

Moro (Justiça) rejeitaram on-
tem a proposta que poderia 
livrar de punição agentes que 
cometessem excessos por 
“medo, surpresa ou violenta 
emoção”, o que abriria espaço 
para abuso policial, na avalia-
ção de especialistas.

O excludente de ilicitude 
trata de possibilidades em 
que o crime é excluído mes-
mo quando atos ilícitos são 
cometidos. A proposta de Moro 
buscava alterar o artigo 23 do 

Código Penal, que delineia 
como causas de exclusão de 
ilicitude o estado de necessida-
de, a legítima defesa e o estrito 
cumprimento do dever legal ou 
exercício regular de direito.

O texto sugerido pelo mi-
nistro estipulava que o juiz 
poderia reduzir a pena até a 
metade ou deixar de aplicá-la 
se o excesso do agente públi-
co ocorresse por “escusável 
medo, surpresa ou violenta 
emoção”.

O tema voltou à tona após 
a morte da menina Ágatha, 8, 
na última sexta-feira (20) no 
Rio de Janeiro. Ela foi baleada 
nas costas no Complexo do 
Alemão, zona norte do Rio. 

Os pais da menina acusam 
a polícia de ter feito o disparo 
e afirmam que, no momento 
em que a menina foi atingida, 
não havia confronto armado 
no local.

A supressão do texto, su-
gerida pelo deputado Marcelo 
Freixo (PSOL-RJ), foi apoiada 
por nove deputados, enquanto 
cinco queriam a manutenção 
do trecho –todos da bancada 
do governo, como o relator, Ca-
pitão Augusto (PL-SP), Adriana 
Ventura (Novo-SP) e Coronel 
Chrisóstomo (PSL-RO).

O artigo 121 do código 
penal já prevê alívio da pena 
para agentes que cometerem 
crime sob domínio de violenta 
emoção –caso isso ocorra, o 
juiz pode reduzir a pena de um 

sexto a um terço. Se tivesse 
sido respaldada, a proposta 
de Moro significaria um alívio 
ainda maior a esses agentes.

“Nós temos que dar abrigo 
aos policiais, remunerá-los 
melhor, evitar que eles façam 
bicos onde são mortos normal-
mente, evitar os confrontos, as 
doenças e os suicídios”, afir-
mou o deputado Paulo Teixeira 
(PT-SP). “Dizer que policial não 
tem medo? O problema da 
saúde mental dos policiais no 
Brasil é gravíssimo.”

O relator do texto, deputa-
do Capitão Augusto (PL-SP), 
havia incluído uma ressalva 
de que o trecho sugerido pelo 
ministro não se aplicaria a 
crimes de violência doméstica 
ou familiar ou a feminicídios. 

Com a derrota da construção 
de Moro, o item caiu também.

Na terça-feira (24), o grupo 
votou a favor de emenda que 
endureceu as regras para pro-
gressão de regime de reinci-
dentes condenados por crimes 
hediondos ou que resultem em 
morte. Os deputados também 
já incluíram no texto a figura do 
juiz de garantias, que instrui o 
processo mas não julga.

O magistrado vai ser res-
ponsável por receber a co-
municação da prisão e o auto 
do flagrante para assegurar a 
legalidade da prisão, e deverá 
observar os direitos do pre-
so, entre outras funções. Ele 
atuaria até a apresentação da 
denúncia. Depois disso, outro 
juiz assumiria e decidiria o re-

sultado do julgamento.
O grupo também respaldou 

a criação do juiz sem rosto, 
que protege a identidade do 
magistrado envolvido em jul-
gamentos de crimes cometidos 
por facções e milícias.

Outros pontos também 
estão no texto, como proposta 
que aumenta para 40 anos o 
tempo máximo de cumprimen-
to de pena privativa de liber-
dade no Brasil, que constava 
originalmente no projeto de 
Moraes, mas não era tratado 
na proposta de Moro.

O texto final da proposição 
ainda pode sofrer mudanças 
no plenário, onde será apre-
sentado ao final das discus-
sões do grupo.


