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KARATÊ

Torneio em Uberlândia tem saldo positivo
|| MAIS DE 3 MIL ATLETAS ESTIVERAM NA CIDADE PARA O BRASILEIRO INTERCLUBES; TÍTULO GERAL FICA COM PAULISTAS
 ÉDER SOARES

A

edição 2019 do Campeonato Brasileiro Interclubes, encerrada
no último domingo (13), no
Praia Clube, é considerada
pela organização da Confederação Brasileira de Karatê
(CBK) como a maior edição
já realizada pela entidade.
Foram mais de 3 mil atletas
dos 26 estados, além do Distrito Federal, e 420 clubes,
sendo que Uberlândia entrou
na disputa com cerca de 100
atletas.
Entre os uberlandenses
presentes, como era de se
esperar, o destaque ficou
conta de Rafael Santos, que
treina na academia Takey.
Ele conquistou três medalhas, sendo uma de ouro no
sub-21, outro ouro na equipe
sênior e uma de prata no universitário sênior. “Muito bom
competir em casa. Foram
resultados muito importan-

tes para mim, pois já tinha
conquistado bons resultados
neste ano, mas sem medalhas”, disse Rafael, que ainda
terá competições importantes
ao longo do ano, como as
etapas do Nacional, valendo
pontos para o ranking.
Além dos números, a qualidade técnica apresentada
pelos atletas de todas as categorias empolgou os dirigentes
da CBK, que têm dentre suas
prioridades a massificação da
modalidade em todo o país.
“Os números demonstram o
grande marco do evento, que
teve o apoio da comunidade
de Uberlândia, da estrutura
disponibilizada pelo Praia Clube, do Comitê Brasileiro de
Clubes, atletas e de todos os
envolvidos na sua realização”,
destaca William Cardoso,
diretor técnico da CBK.
Ele analisa que a presença dos principais atletas da
Seleção Brasileira Sênior nas
finais, transmitidas ao vivo

A Callink Serviços de Call Center Ltda, sociedade com sede em Uberlândia-MG., à Av. João Naves de Ávila, nº. 1331, sala 305, Bairro Tibery, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº. 08.331.318/0001-67, vem solicitar ao(à)
colaborador(a)
ESTELA DOS SANTOS DUARTE portador(a) da CTPS
002619412/ S.: 0040- 27/12/2012,, que entre em contato com a empresa
pelo número (34) 3229-9320 ou (34) 3229-9310 para esclarecer a divergência de informações prestadas referente ao seu atestado protocolado na
empresa em 02/10/19, uma vez que não conseguimos contato pelo fone.
NOTIFICADO: AUSTEN LACEDELLE DA SILVA – CPF: 530.024.581-04
OR UBERLÂNDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA, pessoa jurídica de
direito privado, estabelecida na Av. Higienópolis, nº 70, Centro em Londrina/PR, inscrita no
CNPJ/MF sob nº 05.210.202/0002-62, 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 10/12/2007, na qualidade
de compromissário comprador do LOTE 43 da QUADRA 47 do JARDIM PALMEIRAS II em
UBERLANDIA/MG. Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das
parcelas contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos
15/12/2015, 15/01/2016 e 15/02/2016. 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, n° 70 sala 01, centro, Londrina/PR 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.

DIVULGAÇÃO

pela SporTV3, também reforça o trabalho que vem sendo
feito pela comissão técnica da
Seleção. “Foi oportuno para
que os técnicos fizessem uma
avaliação sobre o prosseguimento do processo olímpico
para que o Brasil possa ter um
bom número de atletas nos
Jogos Olímpicos de 2020 em
Tóquio”, finalizou o dirigente.
 ELITE
Os confrontos na categoria sênior, no qual estão os
caratecas candidatos a ir ao
Japão 2020, protagonizaram
lutas extremamente equilibradas nas 12 disputas. Logo
na abertura dos duelos, no
sábado (12), Edemilson Santos venceu de virada Douglas
Brose, bicampeão mundial,
por 2 a 1. “Muitas vezes treinamos juntos, o que torna a
luta mais difícil, por conhecermos as peculiaridades um do
outro”, comentou o atleta, que
sagrou-se heptacampeão nacional pela categoria Kumitê
até 60 quilos.

Atletas de Santa Catarina
durante competição, que
ocorreu no Praia Clube

Uberlândia parece ser um
talismã para Valéria Kumizaki.
Campeã no Kumitê até 55
quilos, a carateca lembra que
o seu primeiro título nacional
foi conquistado justamente
na cidade do Triangulo Mineiro. A conquista por 5 a 0
contra Carolaini Pereira (que
ganhou duas medalhas de
ouro e duas pratas) ainda tem
outro sabor especial, já que

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 24 de outubro de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 05 de novembro de 2019 às 14h30min *. - *(horário de Brasília)
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL)
S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 31/05/2012, cujo Fiduciante
é ADRIANO TAVARES, CPF/MF nº 006.504.266-22, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a
R$ 175.000,00 (Cento e Setenta e Cinco Mil Reais - nos termos do art. 24, §único da Lei 9514/97), o imóvel constituído por “Casa 556, com
área privativa principal de 58,6400m² e área real total de 144,0205m² do condomínio Terra Nova Uberlândia I, localizado nas Avenida dos
Ferreiras, nº 475, Loteamento Condomínio Terra Nova Uberlândia 1, 2, e 3, antiga Fazenda São José, Uberlândia/MG, melhor descrito na
matrícula nº 159.597 do 1° 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$ 93.511,47 (Noventa e Três Mil Quinhentos e Onze
Reais e Quarenta e Sete 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 (5182_09 Sc).

há alguns anos Valéria não
disputava o Brasileiro devido
aos compromissos em torneios no Exterior. Por falar em
competições internacionais, o
próximo desafio da carateca é
a etapa da Premier League,
em Madri, na Espanha, entre
os dias 29 de novembro e 1º
de dezembro.
 POR DELEGAÇÕES
Na classificação geral por
delegações, São Paulo conquistou o título geral do Campeonato Brasileiro Interclubes
de Karate, com 304 medalhas
no total na classificação olímpica, das quais 89 de ouro,
82 de prata e 133 de bronze.
O vice-campeonato ficou com
Santa Catarina, com 115

medalhas, sendo 44 ouro, 30
prata e 41 bronze, seguido de
Minas Gerais, que conquistou
94 medalhas, das quais 23
de ouro, 19 de prata e 52 de
bronze.
No ranking por clubes, a
Yokohama, de Joinville (SC),
ficou em primeiro lugar com
16 medalhas, sendo nove de
ouro. Impacto, de Tubarão
(SC), terminou na vice-liderança, com 11 medalhas,
das quais cinco de ouro;
Hardy, de Sobradinho (DF),
em terceiro lugar, com nove
medalhas, sendo cinco de
ouro. No desempate, a equipe catarinense levou quatro
medalhas de bronze, contra
duas da representação do
Distrito Federal.

OR UBERLANDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILAIRIOS S/S LTDA
Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017
NOTIFICADO: JANETH CORREA DA SILVA – CPF: 612.565.101-06
OR UBERLÂNDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/S LTDA, pessoa jurídica de direito
privado, estabelecida na Av. Higienópolis, nº 70, Centro em Londrina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº
05.210.202/0002-62, 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 07/01/2008, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 21 da QUADRA
25 do JARDIM PALMEIRAS II em UBERLANDIA/MG. Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso
com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos
vencimentos 15/10/2015 e 15/01/2016. 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, n° 70 sala 01, centro, Londrina/PR
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 , 15 DE JULHO DE 2019.

COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG – JUSTIÇA GRATUITA - EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE
TRINTA (30) DIAS. O Exmo. Sr. Dr. ARMANDO D. VENTURA JÚNIOR- MM. Juiz de Direito da
Primeira Vara de Família e Sucessões desta cidade e Comarca de Uberlândia/MG, na forma da lei,
etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo
tramitam os autos nº 5027608-49.2018.8.13.0702 da Ação de ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS
requerida por LUCIANO DA SILVA SANTOS, GLEICE DE MELO MENDES SANTOS , pretendendo os
autores a procedência do pedido, autorizando a alteração do regime de casamento
de separação total de bens para regime de comunhão parcial de bens e, por este edital, que será
publicado e afixado na forma da lei visando resguardar direitos de terceiros, INTIMA TERCEIROS
INTERESSADOS, AUSENTES e DESCONHECIDOS, para ciência geral do processado e, para
querendo, manifestarem sobre o pedido. DADO E PASSADO nesta cidade e Comarca de Uberlândia,
MG, aos 12/09/2019. Renê Aparecida Ferreira, Oficial de Apoio Judicial da Secretaria da 1ª Vara de
Família e Sucessões, o subscrevo. Armando D. Ventura Júnior - Juiz de Direito.

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124
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, CELIO LUIZ SOBRINHO, CPF/CNPJ nº 51110253672, ERICA CRISTINA
ANTONIO SOBRINHO, CPF/CNPJ nº 95208801604, 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) GAIA
SECURITIZADORA S.A - GAIA, 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$ 65.818,03, em 06/10/2019, 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 155550654292-5 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s)
matrícula(s) nº(s) 27656, 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 GAIA SECURITIZADORA S.A - GAIA, 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, 07 de Outubro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca
Oficial de Registro

OR UBERLANDIA EMPREENDIMENTOS IMOBILAIRIOS S/S LTDA
Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

A Callink Serviços de Call Center Ltda, sociedade com sede em Uberlândia-MG., àAv. João Naves de
Ávila, nº. 1331, sala 305, Bairro Tibery, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº. 08.331.318/0001-67,
vem solicitar ao(à) colaborador(a) JOICY APARECIDA CARVALHO FERNANDES portador(a) da
CTPS 001137708/ S.:0060-13/06/2018 CPF: 124.710.826-02, que compareça à empresa, ao lado da
recepção da PISO 03, para retirar a documentação referente à pericia agendada no INSS para o dia
24/10/2019.

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

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

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO
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, AFONSO HENRIQUE SILVA FALEIROS, CPF/CNPJ nº
01874015600, 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$ 3.128,66, em
09/10/2019, 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 878770324915-4 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s)
nº(s) 210969, 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.
Uberlândia, 10 de Outubro de 2019
Márcio Ribeiro Pereira
Oficial de Registro

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO
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, EMERSON LUIZ MARTINS, CPF/CNPJ nº 71168656672, 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) 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$ 5.576,79, em 13/10/2019, 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
074436230001843 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s)
148678, 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.
Uberlândia, 10 de Outubro de 2019
Márcio Ribeiro Pereira
Oficial de Registro

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO
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, SARA SANTOS RIBEIRO DA SILVA, CPF/CNPJ nº
38067661855, 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$ 4.133,10, em
09/10/2019, 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 855553477823-5 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s)
nº(s) 171837, 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.
Uberlândia, 10 de Outubro de 2019
Márcio Ribeiro Pereira
Oficial de Registro

