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José Carlos Barbosa, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob o nº 1057, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pela 
FIDUSSIA - Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, inscrita no CNPJ sob nº 18.392.964/0001-98, promoverá a venda 
em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização do leilão: somente 
on-line via www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel: Uberlândia-MG. Br. Jardim América II. Rua Adilson do Carmo Marques, 160 
Lotes nºs 23 e 24 da quadra nº 28. Casa. Áreas totais: Terr. 500,00m² e construção 391,35m². Matr. 91.996 do 2º RI local. Obs.: Consta na citada 
matrícula: Av. 2 - Execução e no R. 8 – Penhora (Processo nº 5006464-53.2017.8.13.0702 em trâmite na 3ª Vara Cível local). O Vendedor responde 
pelo resultado da ação, de acordo com os critérios e limites estabelecidos nas Condições de Venda dos Imóveis constantes do edital. Ocupada. 
(AF) 1º Leilão: 22/03/2021, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 1.500.000,00 2º Leilão: 23/03/2021, às 10:00h. Lance mínimo: R$ 1.100.000,00 (caso 
não seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado 
deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, 
horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017 Os 
interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponível no site: www.leilaovip.com.br. Para mais informações 
- tel.: 0800 717 8888 ou 11-3993-5252. José Carlos Barbosa - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 1057

Acusados de estuprar garota 
de oito anos são presos
 | MENINA FOI ABUSADA PELO PADRASTO E O IRMÃO DELE, EM UBERLÂNDIA
 � IGOR MARTINS

A Polícia Civil (PC) pren-
deu, nesta quarta-feira 
(5), dois irmãos, de 29 

(padrasto) e 24 anos (irmão 
do padrasto), acusados de 
estuprarem uma garota de 
oito anos, enteada de um 
dos suspeitos. O crime teria 
acontecido em Uberlândia, 
em julho de 2020.

Segundo a delegada Lia 
Valechi, o pai da criança 
procurou a Delegacia de 
Proteção à Criança e ao 
Adolescente em Uberlândia, 
noticiando que a garota teria 
relatado a ele sobre o abuso 
sexual. A partir da denúncia, 
a Polícia Civil em Uberlândia 
encaminhou a criança para 
um atendimento de violência 
doméstica no Pronto Socorro 
da Universidade Federal de 

CRIME

Uberlândia (PS-UFU).
De acordo com a delega-

da, no primeiro atendimento 
já ficou comprovada a vio-
lência sexual. “Apesar de ter 
apenas oito anos, foi possível 
constatar que a garota já tinha 
o hímen rompido, e consta-
tamos também uma Doença 
Sexualmente Transmissível 
(DST), no ânus da criança”, 
explicou.

Com isso, a PC deu início 
às investigações para locali-
zar os criminosos. Pouco de-
pois, a polícia constatou que 
os acusados haviam fugido 
para a cidade de Salitre, no 
interior do Ceará. “Repre-
sentei pela prisão preventiva 
e o mandado de prisão foi 
concedido no fim de janeiro. 
Estávamos trabalhando na 
tentativa de localizá-los, atra-

vés de um trabalho intenso 
de investigação”, disse Lia 
Valechi.

Com ajuda da Polícia Mili-
tar (PM) do Ceará, os crimino-
sos foram presos em um sítio 
e levados a Juazeiro do Norte 
(CE). Os autores estão sendo 
encaminhados para Uberlân-
dia e deverão ser entregues 
ao Presídio Jacy de Assis nos 
próximos dias.
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