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26 DE JANEIRO DE 2021

PRAMPERO, brasileiro, produtor rural, portador da CIRG nº 4.553.896/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº
233.623.678-87, casado sob o regime da comunhão universal de bens, com JORCELINA DE CARVALHO
PRAMPERO, brasileira, do lar, portadora da CIRG n° 8320087/SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n°
220.564.848-97, residentes e domiciliados na Rua Montes Claros, n° 286, em Assis/SP, requereu a
Serventia, de sua titularidade, localizada na FAZENDA JP, com área de 140,1293 ha (cento e quarenta
hectares, doze ares e noventa e três centiares), processado nos termos dos artigos 212 e 213, da Lei nº
6.015/73. Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do titular do imóvel
CARVALHO, brasileiro, casado, produtor rural e administrador de empresas, portador da CIRG nº
17.403.723/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 098.203.428-80, NOTIFICADO do inteiro teor dos
trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2º
do artigo 213, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 (quinze)
Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis nesta Serventia para exame e conhecimento do
interessado. Nos termos do §4º do artigo 213, da Lei de Registros Públicos, a falta de impugnação no
de registro. Decorrido o prazo legal sem impugnação, contado da segunda publicação deste edital,
localização da área.

Prata/MG, 08 de janeiro de 2021.
O Presente documento foi assinado emitido e assinado digitalmente nos termos da,
MP 2.200/01e Lei nº 11.977/09. Assinado digitalmente por:

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PRAMPERO, brasileiro, produtor rural, portador da CIRG nº 4.553.896/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº
233.623.678-87, casado sob o regime da comunhão universal de bens, com JORCELINA DE CARVALHO
PRAMPERO, brasileira, do lar, portadora da CIRG n° 8320087/SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n°
220.564.848-97, residentes e domiciliados na Rua Montes Claros, n° 286, em Assis/SP, requereu a
Serventia, de sua titularidade, localizada na FAZENDA JP, com área de 140,1293 ha (cento e quarenta
hectares, doze ares e noventa e três centiares), processado nos termos dos artigos 212 e 213, da Lei nº
6.015/73. Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do titular do imóvel
MENINO CARVALHO, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob nº 102.910.848-00, NOTIFICADA do
inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos
termos do §2º do artigo 213, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de
da Lei de Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis nesta Serventia para exame e
conhecimento do interessado. Nos termos do §4º do artigo 213, da Lei de Registros Públicos, a falta de

Segue abaixo croqui de localização da área.
Prata/MG, 08 de janeiro de 2021.
O Presente documento foi assinado emitido e assinado digitalmente nos termos da,
MP 2.200/01e Lei nº 11.977/09. Assinado digitalmente por:

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA

www.diariodeuberlandia.com.br

UNIMED UBERLÂNDIA
COOPERATIVA REGIONAL DE TRABALHO MÉDICO LIMITADA
CNPJ 17.790.718/0001-21 - REGISTRO ANS Nº 384.577
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente do Conselho de Administração da UNIMED UBERLÂNDIA-COOPERATIVA REGIONAL DE TRABALHO MÉDICO LTDA, atendendo a deliberação do
Conselho de Administração, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social
(artigo 85, inciso II) e com fundamento no artigo 43-A da Lei nº 5.764/71 (Lei das
Sociedades Cooperativas) e também na Instrução Normativa nº 81 do DREI Departamento de Registro Empresarial e Integração, cujo texto dispõe sobre a
participação e votação à distância em reuniões e assembleias de sociedades
anônimas fechadas, limitadas e cooperativas, convoca os senhores(as) sócios(as)
cooperados(as) com direito a voto, os quais nesta data, somam 914 (novecentos e
quatorze), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL a ser
realizada no dia 29 de março de 2.021 (segunda-feira) mediante participação e
votação à distância (sem participação presencial), via sistema eletrônico e transmissão simultânea da sede da cooperativa, situada na Avenida João Pinheiro, nº 639,
centro, na cidade de Uberlândia, em primeira convocação às 17:00 horas, com a
presença mínima de 2/3 (dois terços) dos sócios com direito a voto, em segunda
convocação às 18:00 horas, com a presença de metade dos sócios mais um; e, em
terceira e última convocação, às 19:00 horas, com a presença de no mínimo 10
(dez) sócios, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1.Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
2.Prestação de contas do Conselho de Administração relativa ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.020, acompanhada dos pareceres do
Conselho Fiscal e auditoria independente;
3.Deliberação sobre as sobras ou perdas do exercício de 2.020;
4.Apresentação e votação da proposta orçamentária para o ano de
2.021, bem como do plano de trabalho;
5.Fixação de honorários e cédulas de presença dos membros dos
Conselhos de Administração e Fiscal e Comitês.
A transmissão da assembleia e participação e votação à distância em tempo real
dos(as) senhores(as) sócios(as) ocorrerá mediante atuação remota via sistema
eletrônico disponibilizado pela cooperativa (Telemeeting), cujo acesso será disponibilizado através de um link que será enviado no email de cada cooperado juntamente com a senha para que todos possam se conectarem, para acompanhar a assembleia e votar, bastando apenas estarem conectados à internet através de rede WIFI
ou através de dados móveis 3G/4G, os quais serão enviados até o dia 26 de março
de 2.021 (sexta-feira).
Outras informações a respeito da assembleia digital poderão ser solicitadas no
setor de Relacionamento com o sócio cooperado pelos números 34.3239.6916 ou
34.3239.6966.
E, na forma da lei e do Estatuto Social, determina que se publique o presente edital
de convocação para que ninguém alegue ignorância.
Uberlândia-MG, 26 de janeiro de 2.021.
Sávio de Moraes
Presidente do Conselho de Administração
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOTIFICANTE: MARCOS VINICIUS SPADINI THEODORO MARQUES e
GUILHERME AUGUSTO SPADINI THEODORO MARQUES
NOTIFICADA: MARLI FERREIRA ALVES
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.
MARCOS VINICIUS SPADINI THEODORO MARQUES, brasileiro, solteiro, comerciário, portador do
documento de identidade CNH 05209262304, expedido pelo DETRAN-MG, inscrito no CPF sob o
número 111.975.056-36 e GUILHERME AUGUSTO SPADINI THEODORO MARQUES, brasileiro,
solteiro, engenheiro agrônomo, portador do documento de identidade 15.291.418, expedido pela
SSP-MG, inscrito no CPF sob o número 100.238.576-84, ambos residentes e domiciliados nesta cidade
de Uberlândia, MG, na Rua João Severiano Rodrigues da Cunha, 1.092, Bairro Jardim Karaiba, na forma
da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele
NOTIFICA a senhora MARLI FERREIRA ALVES, brasileira, viúva, aposentada, portadora do documento
de identidade MG 3.439.571, expedido pela SSP-MG, inscrita no CPF sob o número 339.341.776-20,
residente e domiciliada na Rua Serra Negra, 332, Bairro São Jorge, nesta cidade de Uberlândia, MG,
nos seguintes termos:
V. Sa. celebrou junto aos NOTIFICANTES em 07/07/2020 o CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL tendo como objeto um terreno situado nesta cidade de
Uberlândia, MG, no Bairro Laranjeiras, constituído do Lote 02, Quadra 05, do Loteamento Convencional
GSP Life Uberlândia, com área total de 324,81m2, melhor descrito e caracterizado na matrícula 151.988
do Cartório do 1º Ofício de Imóveis da Comarca de Uberlândia, MG.
Estabeleceram as partes o preço do imóvel pelo valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil
reais) que a NOTIFICADA pagaria aos NOTIFICANTES mediante sinal no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais) e saldo devedor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) mediante a contratação de
financiamento bancário na modalidade aquisição e construção.
Ficou, ainda, previsto, que a contratação do financiamento bancário para pagamento do saldo devedor
deveria ocorrer em até 120 (cento e vinte) dias contados da assinatura do contrato. Ocorre que, tendo
transcorrido o prazo contratual e inobstante os reiterados contatos feitos, a NOTIFICADA não efetivou a
contratação do financiamento bancário, ficando, pois, em mora quanto ao pagamento do saldo devedor
no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).
Desta forma, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, fica V. Sa. expressamente
constituída em mora quanto ao pagamento do valor acima indicado.
Posto isso, notificamos e solicitamos de V. Sa., que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento
do saldo devedor, seja por recursos próprios ou mediante a contratação de financiamento bancário, nos
termos do contrato e artigo 1º do Decreto Lei 745/69 com a redação alterada pelo artigo 62 da Lei
13.097/15.
O descumprimento contratual implicará na rescisão do negócio com incidência da multa contratual
correspondente à retenção de valor equivalente a 10% (dez por cento) do preço do imóvel acrescido das
despesas de corretagem.
Uberlândia, 6 de janeiro de 2021.
MARCOS VINICIUS SPADINI THEODORO MARQUES
GUILHERME AUGUSTO SPADINI THEODORO MARQUES
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