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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 CONVOCAÇÃO

Á ASSOCIAÇÃO INTEGRAÇÃO MULHER – AIM, DO BAIRRO JARDIM CANAÃ, DA CIDADE DE 
UBERLÂNDIA- MG POR SUA RESOLUÇÃO DA DIRETORIA, NOS TERMOS DO CAPÍTULO II, 
PARÁGRAFOS I E II DO SEU ESTATUTO SOCIAL E REGIMENTO INTERNO DE SEU ARTIGO 7º, 
PARAGRAFO II, CONFORME CAPITULO IV, VEM CONVOCAR — LHES PARA REUNIREM – SE 
EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE OUTUBRO DO 
ANO DE 2019 ÁS 12:30 HORAS, NA SEDE PROVISSÓRIA DA ASSOCIAÇÃO, LOCALIZADA Á RUA
TEBAS, Nº 415, NO BAIRRO JARDIM CANAÃ AFIM DE DELIBER SOBRE A 1ª ORDEM DO DIA:
 1 – ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA DIRETORIA.
 2 – ELEIÇÃO E POSSE DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL.
 3 – OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA ASSOCIAÇÃO E DAS
 MULHERES COM EXTENSÃO AO NÚCLEO FAMILIAR.

Maria Bernadete dos Santos
Presidenta

UBERLÂNDIA, 21 DE SETEMBRO DE 2019

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

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: EURIPEDES RODRIGUES – CPF: 394.208.926-20

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Rui Barbosa, 
nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final assina, serve-se da presente 
para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato 
Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a 
NOTIFICANTE em 13/11/2012, na qualidade de compromissário comprador dos LOTE 11 da 
QUADRA 04 do JARDIM PALMEIRAS III em UBERLANDIA/MG.Todavia Vossa Senhoria encontra-se 
em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas referentes 
aos vencimentos 15/04/2019, 15/05/2019, e 15/06/2019.Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada 
a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda 
eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do 
recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso1@ghfnet.-
com.br  ou por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Higienópolis, nº 70, Centro,  nesta 
cidade de Londrina, Estado do Paraná, cep 86020-907 para solicitar o boleto bancário para o 
respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver 
em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser 
realizado, pois somente a quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação 
contratual e evitará a resolução por inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará 
constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas 
e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das sanções 
legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução 
do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e honorários 
advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do 
Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 
10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa 
Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a 
devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para notificar. 

UBERLANDIA/MG, 05 DE JULHO DE 2019.
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
0E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 
COMARCA DE UBERLâNDIA 

4ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia 
 Avenida Rondon Pacheco, 6130, - lado par, Tibery, UBERLâNDIA - MG - CEP: 38405-142

  
PROCESSO Nº: 5002913-02.2016.8.13.0702 
CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (159) 
EXEQUENTE: AUTO POSTO CLARO LTDA
EXECUTADO: WORLD EXPRESS TRANSPORTES E COLETAS LTDA - ME
COMARCA DE UBERLÂNDIA/MG - EDITAL DE CITAÇÃO DE WORLD EXPRESS TRANSPORTES 
E COLETAS LTDA-ME. Prazo: 30 dias. Juízo de Direito da 4ª Vara Cível. Juiz: DR. WALNER 
BARBOSA MILWARD DE AZEVEDO. Autos nº.
5002913-02.2016.8.13.0702. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL requerida por 
AUTO POSTO CLARO LTDA em desfavor de WORLD EXPRESS TRANSPORTES E COLETAS 
LTDA-ME. Faz saber que, em estando tramitando neste Foro os autos em epígrafe, pelo presente, 
CITA a ré, WORLD EXPRESS TRANSPORTES E COLETAS LTDA-ME, pessoa jurídica de direito 
privado, portadora do CNPJ nº 14.529.943/0001-10, que se encontra em lugar incerto e não sabido, 
para que efetue o pagamento da quantia de R$3.828,25 (três mil, oitocentos e vinte e oito reais e vinte 
e cinco centavos), no prazo de 3 dias (art. 827, parágrafo I, do CPC), caso em que a verba honorária 
devida será reduzida pela metade. O prazo para pagamento começará a fluir no primeiro dia útil 
seguinte ao término do prazo de 30 (trinta) dias da publicação deste edital, quando o réu será 
considerado citado. Decorrido este prazo sem que tenha sido pago o valor constante do presente 
edital será procedida a penhora ou, sendo o caso, o ARRESTO de tantos bens quantos bastem para 
a satisfação da dívida e acréscimos. Por fim, por meio do presente edital ficará a parte executada 
ciente do prazo de 15 dias para oferecer embargos, contados da data em que se efetivar a citação, na 
forma deste edital, com advertência de que aos embargos do executado não se aplica o disposto no 
artigo 229 do CPC. E, para que não se alegue ignorância, expediu-se o presente edital que será 
publicado pelo prazo de 30 dias, sob pena de nulidade da citação, uma vez no órgão oficial. Em caso 
de revelia será nomeado curador especial. Tudo nos termos do art. 257 do CPC. Ressalte-se que os
prazos marcados iniciam-se após o término do prazo deste edital. Uberlândia, 10 de julho de 2019. 

Eu________________ Liana Rodrigues da Cunha Diniz, Oficial de Apoio Judicial, o digitei e 
subscrevo.

 Walner Barbosa Milward de Azevedo
Juiz de Direito titular da 4ª Vara Cível

 
 CERTIDÃO

Certifico que enviei nesta data o edital supra para publicação no Diário do Judiciário Eletrônico, a ser 
disponibilizado no site do TJMG em ___/___/2019 e publicado em ___/___/2019.

 
Uberlândia, ___ de __________ de 2019

 

OBJETO: Seleção e contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços em
rede de energia elétrica e iluminação pública visando atender às Avenidas Calixto Felipe
Milken, bairro Canaã, Avenida Chad Fad, Bairro Canaã, Praça Espir Adib Attuch, Bairro
Santa Mônica , Praça entre as ruas Senador Furtado e  Real Grandeza, bairro Tubalina, Praça
da Lagoa, Bairro Luizote de Freitas, Praça Domingos Sávio,  Bairro Tibey, Rua Real
Grandeza , Bairro Tubalina, Rua do Centeio, Bairro Mina Gerais, Rua do Arroz, Bairro Minas
Gerai, Rua Amaral Coutinho, Bairro Minas Gerais, em Uberlândia/MG.O Secretário Municipal
de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, no uso de suas atribuições legais, torna público e
para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa, que devido à alteração
do edital, e que a mesma influencia na elaboração da proposta a Sessão Pública para entrega
dos Envelopes das propostas e documentação será no dia: 05/11/2019, às 13:00 horas na
Diretoria de Compras. Informa ainda, que o detalhamento das alterações encontra-se no
sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link Licitações e no portal
www.comprasgovernamentais.gov.br, que será republicado com as devidas alterações, nos
termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/1993.Uberlândia, 25 de setembro de
2019.JOÃO BATISTA FERREIRA JÚNIOR.Secretário Municipal de Meio Ambiente e Serviços
Urbanos

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
TOMADA DE PREÇOS

Nº598/2019

AVISO DE NOVA DATA PARA ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 589/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"Objeto: Aquisição de Materiais
para escritório (grampeador, grampo, livro de ponto e outros).A Secretária Municipal de
Administração, no uso de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento das
licitantes e de quem mais interessar possa, que devido à alteração do edital, e que a
mesma influencia na elaboração da proposta. A sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 11/10/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.. Informa ainda, que o detalhamento das alterações
encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link Licitações e no portal
www.comprasgovernamentais.gov.br, que será republicado com as devidas alterações,
nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/1993.Uberlândia, 25 de setembro de
2019.MARLY VIEIRA DA SILVA MELAZO.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

O SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LIVRE DO OESTE DE 
MINAS GERAIS - SINDELIVRE/OESTE-MG, nos Termos Estatutários, convoca seus 
associados para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 11 
de outubro de 2019, na Av. Segismundo Pereira, 1561 no Bairro Santa Mônica, na 
cidade de Uberlândia - MG, nas dependências da Cia Cultural, às 15:00 horas em 
primeira convocação e instalar-se-á em segunda convocação às 15:30 horas,  com 
qualquer número de presentes, para Eleição da Diretoria, Conselho Fiscal, Suplentes e 
Delegados Representantes (Quadriênio Ago-2019/Ago-2023). Fica aberto o prazo de 
10 dias para registro de chapas contados a partir do primeiro dia útil após a publicação 
deste edital. O Requerimento de inscrição das chapas deverá ser dirigido ao Presidente 
do SINDELIVRE/OESTE - MG e entregue na Sede do SINDELIVRE/OESTE - MG, 
conter relação dos nomes dos candidatos, podendo ser assinado por qualquer dos 
candidatos da chapa. A Secretaria funcionará no horário das 13:00 horas às 16:00 
horas, período destinado ao registro de chapas. Será afixada na sede do Sindicato e 
enviada cópia desta Convocação às entidades/empresas associadas, que preenchem 
os requisitos Estatutários.  Eurípedes Bernardes Marques.

O SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LIVRE DO OESTE DE 
MINAS GERAIS - SINDELIVRE/OESTE-MG, nos Termos Estatutários, convoca seus 
associados para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 11 
de outubro de 2019, na Av. Segismundo Pereira, 1561 no Bairro Santa Mônica, na 
cidade de Uberlândia - MG, nas dependências da Cia Cultural, às 10:00 horas em 
primeira convocação e instalar-se-á em segunda convocação às 10:30 horas,  com 
qualquer número de presentes, para Aprovação da Reforma do Estatuto do SINDICA-
TO DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO LIVRE DO OESTE DE MINAS GERAIS - 
SINDELIVRE/OESTE-MG. Será afixada na sede do Sindicato e enviada cópia desta 
Convocação às entidades/empresas associadas, que preenchem os requisitos 
Estatutários.  Eurípedes Bernardes Marques.
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CAMPEONATO MINEIRO

Ademir Fonseca assume a URT
 | TÉCNICO COMANDOU O UBERLÂNDIA ESPORTE NESTA TEMPORADA E GARANTIU O ACESSO DO TIME AO MÓDULO I EM 2020

 � ÉDER SOARES

A URT de Patos  de 
Minas é a primeira 
equipe do interior a 

confirmar o seu novo treina-
dor para a disputa do Cam-
peonato Mineiro – Módulo 
I do próximo ano. Trata-se 
de um velho conhecido da 
torcida do Trovão Azul e 

do futebol mineiro. Ademir 
Fonseca, que neste ano co-
mandou o Uberlândia Espor-
te Clube (UEC) no acesso 
para a elite estadual, terá 
a sua segunda passagem 
pela URT.

Em 2016, Fonseca foi 
o treinador da Veterana da 
avenida Brasil no título de 
campeão mineiro do interior. 
Ele chega a Patos de Minas 

acompanhado do seu filho 
Winnícius Marquezine, que 
também esteve em Uber-
lândia, e que acumulará as 
funções de auxiliar técnico e 
preparador físico. A pré-tem-
porada do time se iniciará 
em meados de novembro. 

O anúncio da contratação 
de Ademir foi feito pela pre-
sidente da URT, Maria Isabel 
Pimenta Rocha. Segundo o 

treinador, o retorno a Patos 
de Minas era um ‘namoro’ 
que já vinha amadurecendo. 
“Já tinha sido sondado antes 
para voltar, mas não che-
gamos a um denominador 
comum, o que acabou dando 
certo agora. Nosso time será 
muito competitivo, tenho a 
confiança da diretoria e do 
torcedor e vamos realizar 
uma campanha na qual a 

URT precisa voltar a disputar 
um Campeonato Brasileiro e 
até a Copa do Brasil”, disse. 

No comando da URT, 
Ademir Fonseca fez 11 jogos 
na primeira fase do Módulo I 
em 2016, com cinco vitórias, 
quatro empates e duas der-
rotas. Na fase semifinal teve 
um empate, por 2 a 2 contra 
o Atlético, em Patos de Mi-
nas, e uma derrota, por 2 a 0, 
no Estádio Independência.

 � VERDÃO

Outra equipe da região 

que confirmará o novo trei-
nador para a temporada 
2020 do Campeonato Minei-
ro – Módulo I é o Uberlândia 
Esporte.  O comandante 
alviverde será apresentado 
hoje, pela manhã, no CT Ni-
nho do Periquito. Alguns dos 
nomes contados são os de 
Felipe Surian, que coman-
dou o Verdão ano passado 
na disputa do Campeonato 
Brasileiro – Série D, e Leo-
nardo Condé, vice-campeão 
mineiro pela Caldense em 
2015.


