
Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,

Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 26 de Fevereiro de 2021
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, CHRISTIANE MEIRE DOS SANTOS BREDARIOL SOUZA, 
CPF/CNPJ nº 63541084634, 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) COOPERATIVA DE CREDITO 
DE LIVRE ADMISSAO DO OESTE MINEIRO LTDA - SICOOB CREDICOPA, 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$ 18.423,19, em 25/02/2021, 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 292306 
e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 12791, 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 COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 
ADMISSAO DO OESTE MINEIRO LTDA - SICOOB CREDICOPA, 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

CONVOCAÇÃO - CADASTRO DE FORNECEDORES.O Departamento Municipal de Água
e Esgoto do Munícipio de Uberlândia, de acordo com o artigo 34 parágrafo 1° da Lei Federal
n° 8666/93, está ampliando e atualizando seu quadro de fornecedores. Para isso, informa que
está com seu Núcleo de Compras, permanentemente aberto aos interessados em se inscreverem
como fornecedores de produtos ou prestadores de serviços e convida aos já cadastrados a
atualizarem seus registros cadastrais, (CRC - Certificado de Registro Cadastral) se for o caso.
A documentação pode ser consultada no site: www.dmae.mg.gov.br. Mais informações, no
fone (34) 3233-0872.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE UBERLÂN-
DIA – IPREMU e a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, no uso de suas 
atribuições, tornam pública a suspensão do concurso público, destinado a selecionar 
candidatos para o provimento de cargos de Nível Superior, Médio e Fundamental, observa-
dos os termos das leis citadas, alterações posteriores, legislação complementar e demais 
normas contidas em Edital 01/2020, por tempo indeterminado considerando as determi-
nações legais de prevenção à infecção pelo corona vírus – COVID 19.Informamos que a 
suspensão será publicada, em sua íntegra, nos Quadro de Avisos e Publicações do IPREMU 
e será divulgado nos endereços eletrônicos www.uberlandia.mg.gov.br e www.gestaode-
concursos.com.br.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (vinte) dias. O Juízo de Direito da 10ª. Vara Cível da Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, FAZ SABER 
que por parte de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, CNPJ 90.440.888/0001-42, foi proposta a 
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, autos nº 5000918-51.2016.8.13.0702, em face de DEPOSITO UM - COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
empresa brasileira com sede na Rua Ituiutaba, nº 94, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e comarca, inscrita no CNPJ nº: 04.742.129/0001-26, 
e seu avalista  LUCIO FLAVIO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, filho de Eurides Cristina Soares da Silva e Lucio Ferreira da Silva, portador do  
CPF nº: 062.386.186-04,  alegando o exequente que firmou com o devedor, contrato de empréstimo sob n°. 00332041300000011190, no qual ficou  
consignado que o banco, exequente, disponibilizaria crédito para os mesmos na quantia total de R$ 107.506,25 (cento e sete mil, quinhentos e seis reais e 
vinte e cinco centavos), a serem pagos em 24 parcelas, conforme apresentado na planilha de débito acostada a presente inicial, com a data de vencimento  
da primeira parcela prevista para 25/09/2015 e a última parcela prevista para 25/08/2017. Ocorre que os executados pagaram apenas 02 das 24 parcelas 
previstas na Cédula de Crédito Bancário, sendo devedores da importância líquida, certa e exigível de R$ 125.989,73 (cento e vinte e cinco mil, novecentos 
e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), conforme planilha de cálculo a qual está acostada a presente inicial. Não obstante todas as tentativas, o 
exequente não logrou êxito em receber seu crédito de forma amigável, restando, portanto, ao exequente recorrer às vias judiciais por meio da competente 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. E por encontrar-se o executado em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital que será publicado  
na forma da lei e afixado em lugar público de costume, onde CITA e CHAMA, DEPOSITO UM - COMERCIO E SERVICOS EIRELI e LUCIO FLAVIO FERREIRA 
DA SILVA, acima qualificado, para os termos e atos da presente EXECUÇÃO, e, ainda mais, para no prazo de 03 (três) dias pagar em juízo a quantia 
referente ao principal e acessórios, a ser acrescida de honorários de advogado do autor e custas iniciais. Não efetuando o pagamento no prazo de 03 
(três) dias contados da citação, serão PENHORADOS e AVALIADOS tantos bens quantos bastem para garantia da dívida, lavrando-se o respectivo auto.  
Fica o executado INTIMADO de que: 1) no caso de integral pagamento, no prazo supracitado, a verba honorária será reduzida pela metade;  
2) independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da data da publicação do presente edital; 3) tem direito de parcelar o débito em até 06 (seis) vezes na forma do artigo 745-A do CPC. E ainda que 
será nomeado curador especial em caso de revelia, conforme art. 257, IV do CPC). Dado e passado nesta cidade de Uberlândia-MG aos 06 de janeiro de 2021. 

COMUNICADO

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos 
Bancários de Uberlândia e Região, comunica a todos os 
associados desta Entidade Sindical que:
Considerando a decretação de lockdown na cidade de 
Uberlândia, fica o Edital de Convocação para prestação 
de contas do exercício de 2020, publicado em 23 de 
Fevereiro de 2021, Página 10 do Jornal Diário de 
Uberlândia e no site oficial do Sindicato, cancelado, na 
data oportuna será publicado de acordo com o Estatuto 
da Entidade.

Uberlândia, 01 de Março de 2021.
Edivaldo Dias Cunha

Presidente

seus concentrados (+94,7%) 
e minérios de alumínio e seus 
concentrados (+12,6%). As 
exportações da indústria de 
transformação cresceram 
3,5% na mesma comparação, 
com destaque para açúcares e 
melaços (+58,0%), farelos de 
soja e outros alimentos para 
animais (+77%) e ouro não 
monetário (+79,6%).

 � IMPORTAÇÕES

Em relação às importações, 
a entrada no país da plata-
forma de petróleo engordou 
as compras externas. Sem a 
operação, a balança comercial 
teria registrado superávit de 
US$ 2,5 bilhões em fevereiro 
e teria alta em relação ao 
resultado de fevereiro do ano 
passado, quando o superávit 
somou US$ 2,325 bilhões.

Até meados da década 
passada, o Brasil registrava 
em subsidiárias da Petrobras 
no exterior plataformas de 
petróleo que na prática jamais 
saíam do país. Essas opera-
ções eram registradas como 
exportações. Com o Repetro, 
novo regime tributário para 
o setor, várias plataformas 
estão sendo registradas no 
Brasil, com o procedimento 
sendo contabilizado como 
importação.

Outros destaques nas im-
portações foram o aumento 
nas compras de adubos e fer-
tilizantes (+71,3%) e válvulas 
e tubos termiônicos (+36,6%). 
A desvalorização do real, que 
aumenta o preço das merca-
dorias de outros países, contri-
buiu para o aumento do valor 
importado desses produtos.

 � ESTIMATIVAS

Em janeiro, a Secretaria de 
Comércio Exterior do Ministério 
da Economia divulgou que a ba-
lança comercial deverá encerrar 
o ano com superávit de US$ 53 
bilhões. O valor representaria 
alta em relação ao superávit de 

US$ 50,99 bilhões registrado no 
ano passado, mas está abaixo 
das estimativas das instituições 
financeiras. Segundo o boletim 
Focus, pesquisa semanal di-
vulgada pelo Banco Central, os 
analistas de mercado projetam 
superávit comercial de US$ 
55,1 bilhões para 2021.
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