
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE VINTE (20) DIAS - O Juízo de Direito da QUINTA VARA CÍVEL da 
Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, FAZ SABER que por parle de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., foi proposta AÇÃO DE 
RECEBIMENTO COMUM CÍVEL, autos nº 5011683-47,2017,8,13,0702, em desfavor de FABIO DIVINO INÁCIO, e como o réu FABIO DIVINO 
INÁCIO encontra-se em lugar incerto e não sabido, pelo presente edital, CITA e CHAMA FABIO DIVINO INÁCIO - CPF: 021.836.166-10, para 
os termos e atos da mencionada AÇÃO e, ainda, querendo, contestar a ação no prazo legal de quinze (15) dias, sob pena de, não o fazendo, 
presumirem-se como verdadeiros os fatos articulados pela parle autora (art. 344 do CPC). No caso de revelia será nomeado curador especial 
(art. 257, IV do CPC). Dado e passado nesta cidade de Uberlândia-MG, a 23 de fevereiro de 2021. Eu, (Flávia C. Araújo), Escrevente Judicial, o 
digitei. Dr LUÍS EUSEBIÓ CAMUCI, MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível. (Adv: Dr(a). PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - OAB SP-23134). 

A Divisão de Patrimônio da Universidade Federal do Triângulo Mineiro torna público 
aos interessados o Edital de desfazimento de bens nº 01/2021 que tem por objeto o 
desfazimento dos bens permantes classificados como irrecuperáveis na modalidade 
doação. Data de disponibilização do edital: 11/03/2021. O edital e seus respectivos 
anexos estarão disponíveis no site: http://www.uftm.edu.br/PROAD/estrutura/dsp/
divisao-de-patrimonio/editais

EDITAL DE DESFAZIMENTO DE BENS Nº 01/2021

UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO TRIÂNGULO MINEIRO MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO

A empresa AGRO-S EIRELI, situada na  Av. Nicomedes Alves dos Santos, 70 - 
convoca o colaborador NEINANDO BORGES DOS SANTOS, portador da 
CTPS nº 004200606 SÉRIE 003, CPF 122.021.076-57, a comparecer à empre-
sa urgente para justi�car suas faltas, sob pena de ser desligado do seu 
quadro de colaboradores por justa causa.

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA CENTRAL REDE DE ABASTECIMENTO – Sigla: CENTRALREDE
Av. Deputado Jamel Cecílio, Nº 2690, Jardim Goiás, Goiânia – Goiás, CEP: 74.810-100.

CNPJ: 19.894.923/0001- 62 - NIRE: 52400014231
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O presidente Sr. Astrogildo Gonçalves Peixoto, da Cooperativa Agropecuária Central Rede de Abasteci-
mento – CENTRALREDE, no uso das atribuições, CONVOCA as Cooperativas associadas, nesta data 
em número de 08 (oito) filiadas e aptas a votar, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada / transmitida em MODALIDADE DIGITAL, através da 
aplicativo  de videoconferência para reunião ZOOM e a votação se dará pela plataforma CURIA . Os 
cooperados receberão um link de acesso via e-mail para participarem da assembleia. no dia 30 de março 
de 2021. A Assembleia Geral Ordinária será realizada em primeira convocação às 12:00hr (doze horas), 
com a presença de 2/3 (dois terços) do número de cooperativas afiliadas; em segunda convocação às 
13:00hr (treze horas), com a presença de metade mais um, do número de cooperativas afiliadas; e em 
terceira última convocação, às 14:00hr (quatorze horas), com a presença de no mínimo 03 (três) coopera-
tivas afiliadas, afim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
I – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1 – Prestação de Contas do Conselho de Administração, acompanhadas dos pareceres da Auditoria 
Independente e do Conselho Fiscal, do exercício de 2020;
2 – Destinação das sobras ou rateio das perdas; 
3 – Eleição dos Membros do Conselho Fiscal (art. 41 e 43 Estatuto Social);
4 – Fixação do valor dos honorários dos Membros do Conselho de Administração e Cédulas de 
Presenças dos Conselheiros Eleitos ; e
5 – Outros assuntos de interesse social. 

Goiânia – GO, 10 de março de 2021

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL SIMULTÂNEO (ONLINE E PRESENCIAL)
(de que trata o art. 27 da Lei n° 9.514/97)

CREDORA FIDUCIÁRIA: ITV URBANISMO LTDA, com filial na cidade de Uberlândia-MG, Av. Getúlio 
Vargas nº 869, Centro, CEP: 38.400-299, Fone: (34) 3230-7600 (a “credora fiduciária”)
DEVEDOR FIDUCIANTE: RENER APARECIDO CAIXETA, empresário, RG MG-5.043.625-SSP/MG, 
CPF 741.232.206-06 e sua esposa ELIANE DE CACIA SANTOS CAIXETA, empresária, RG 
MG-10.723.109-SSP/MG, CPF 579.418.821-91, brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial 
de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados em Uberlândia -MG, (“o devedor 
fiduciante”).
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS ARTIGOS 26 A 33 DA LEI N° 9.514/97
A credora fiduciária leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar, nos termos do art. 27, da 
Lei n° 9.514/97, público leilão, por intermédio de LEILOEIRO OFICIAL, regularmente matriculado na 
JUCEMG, nas modalidades online e presencial, para alienação do imóvel abaixo indicado, que nos 
termos do art. 26, da Lei n° 9.514/97, teve a propriedade consolidada com a mesma:
1. DAS DATAS, HORÁRIOS E CONDIÇÕES DOS PÚBLICOS LEILÕES: Consolidada a propriedade 
conforme AV-6-153.274 de 21/01/2021, para os fins do artigo 27, da Lei n° 9.514/97, a credora fiduciária 
promoverá público leilão para a alienação do imóvel, nas seguintes datas, horários e condições:
a) PRIMEIRO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL: 23 de março de 2021, às 10:45 horas. Será aceito 
lance, à vista, igual ou superior ao valor de avaliação do imóvel, a qual perfaz o montante de R$ 
288.136,05 (Duzentos e oitenta e oito mil, cento e trinta e seis reais e cinco centavos). Os lances 
poderão ser ofertados presencialmente no local de realização do leilão, bem como pela plataforma do 
leiloeiro www.rafaelleiloeiro.com.br aos proponentes cadastrados previamente e habilitados.
b) SEGUNDO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL (caso não exitoso o primeiro): 07 de abril de 2021, 
às 10:45 horas. Será aceito lance, à vista, igual ou superior ao valor da dívida e das despesas com a 
realização do leilão público extrajudicial, que perfazem o montante de R$ 195.592,45 (Cento e noventa 
e cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e cinco centavos). Os lances poderão ser 
ofertados presencialmente no local de realização do leilão, bem como pela plataforma do leiloeiro 
www.rafaelleiloeiro.com.br aos proponentes cadastrados previamente e habilitados.
2. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO:
a) A(s) sessão(ões) do(s) leilão(ões) será(ão) pública(s) e realizar-se-á(ão) nesta cidade de Uberlândia
-MG, na Avenida Afonso Pena, nº 2.222, Bairro Nossa Sra. Aparecida, e através do site eletrônico 
www.rafaelleiloeiro.com.br.
b) Leiloeiro Oficial: RAFAEL ARAÚJO GOMES (Reg. JUCEMG n° 941). Endereço: Avenida Afonso 
Pena, nº 2.222, Bairro Nossa Sra. Aparecida. Endereço eletrônico: www.rafaelleiloeiro.com.br. Fone: 
0xx34-99116-3933.
2.1 NA EVENTUALIDADE DE NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DO LEILÃO 
EXTRAJUDICIAL DE FORMA PRESENCIAL, NAS DATAS DESIGNADAS, EM FACE DE EVENTUAIS 
RESTRIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES NA COMARCA DE UBERLÂNDIA, 
DETERMINADA PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES, EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELO 
COVID-19, O LEILÃO EXTRAJUDICIAL SERÁ REALIZADO APENAS NA MODALIDADE ONLINE.
3. BEM OBJETO DO LEILÃO: “Um terreno situado nesta cidade, designado por lote n° 37 da quadra n° 
18, no loteamento Convencional Vida Nova, medindo doze (12,00) metros de frente e aos fundos, por 
vinte e cinco (25,00) metros de extensão dos lados, com a área de 300,00m², confrontado pela frente 
com a Rua 10, pelo lado direito com o lote n° 38, pelos fundos com o lote n° 06, e pelo lado esquerdo 
com o lote n° 36. Matriculado no Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia sob o nº 
153.274 do L° 2-RG, constando no referido imóvel a construção de uma casa de morada, que se 
encontra murada na parte da frente, ao lado direito e aos fundos, sendo que a extensão do muro, 
incorpora também os lotes 32, 33, 34, 35 e 36,”. O imóvel é ofertado no estado de ocupação e conserva-
ção que se encontra.
4. VALOR DO IMÓVEL: R$ 288.136,05 (Duzentos e oitenta e oito mil, cento e trinta e seis reais e cinco 
centavos).
5. ÔNUS: Não consta qualquer ônus ou pendência sobre o referido imóvel.
6. DOS PAGAMENTOS NO ATO DO LEILÃO:
a) O arrematante paga ao leiloeiro, no ato do leilão e em moeda nacional, o valor da comissão do 
leiloeiro, correspondente a 5% (cinco por cento) do lance vencedor classificado. O valor da comissão 
do leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado. O não pagamento da comissão do leiloeiro, nessas 
condições, implicará na imediata desclassificação do lance e da participação do interessado no leilão.
b) O valor do lance vencedor classificado, será pago, à vista, à credora fiduciária, no ato do leilão e em 
moeda nacional. O não pagamento do lance vencedor à credora fiduciária, nessas condições, implicará 
na imediata desclassificação do lance e da participação do interessado no leilão.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS:
a) Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões do imóvel pode ser invocada, a qualquer 
tempo, como motivo para compensações ou modificações no preço, ficando a cargo e ônus do adquiren-
te a sua regularização.
b) O imóvel é ofertado à venda como coisa certa e determinada (venda “ad corpus”), sendo apenas 
enunciativas as referências neste edital, e será vendido no estado de ocupação e conservação em que 
se encontra, ficando a cargo do adquirente a sua desocupação, reformas que ocasionem alterações nas 
quantidades e/ou dimensões dos cômodos, averbação de áreas e/ou regularização, quando for o caso, 
arcando o adquirente com as despesas decorrentes.
c) O adquirente deverá promover, em até 30 (trinta) dias após a arrematação, todos os atos necessários 
para a lavratura da escritura e registro da mesma na matrícula do imóvel, arcando com todos os custos 
necessários para a transferência.
d) O adquirente, após arrematação, deverá arcar com o pagamento: de eventuais mensalidades devidas 
à associação de moradores ou entidade assemelhada; da água; da luz; do gás; do IPTU e outras 
contribuições incidentes, bem como, com quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair 
sobre o imóvel.
e) O adquirente deverá acatar as disposições concernentes às restrições urbanísticas.
f) Com a publicação do presente edital, fica(m) o(a)(s) devedor(a) (s) devidamente intimado(a)(s) do dia, 
hora e local da alienação do referido imóvel por ele(a)(s) adquirido em Instrumento Particular de Com-
pra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjunto de Alienação Fiduciária em 
Garantia, firmado com a ITV URBANISMO LTDA.
Uberlândia, 08 de março de 2021, Eu, RAFAEL ARAÚJO GOMES, devidamente inscrito na JUCEMG – 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sob o no. 941, leiloeiro público, o subscrevi, 
www.rafaelleiloeiro.com.br.

RAFAEL ARAÚJO GOMES
ITV URBANISMO LTDA

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL SIMULTÂNEO (ONLINE E PRESENCIAL)
(de que trata o art. 27 da Lei n° 9.514/97)

CREDORA FIDUCIÁRIA: ITV URBANISMO LTDA, com filial na cidade de Uberlândia-MG, Av. Getúlio 
Vargas nº 869, Centro, CEP: 38.400-299, Fone: (34) 3230-7600 (a “credora fiduciária”)
DEVEDOR FIDUCIANTE: RENER APARECIDO CAIXETA, empresário, RG MG-5.043.625-SSP/MG, 
CPF 741.232.206-06 e sua esposa ELIANE DE CACIA SANTOS CAIXETA, empresária, RG 
MG-10.723.109-SSP/MG, CPF 579.418.821-91, brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial 
de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados em Uberlândia -MG, (“o devedor 
fiduciante”).
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS ARTIGOS 26 A 33 DA LEI N° 9.514/97
A credora fiduciária leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar, nos termos do art. 27, da 
Lei n° 9.514/97, público leilão, por intermédio de LEILOEIRO OFICIAL, regularmente matriculado na 
JUCEMG, nas modalidades online e presencial, para alienação do imóvel abaixo indicado, que nos 
termos do art. 26, da Lei n° 9.514/97, teve a propriedade consolidada com a mesma:
1. DAS DATAS, HORÁRIOS E CONDIÇÕES DOS PÚBLICOS LEILÕES: Consolidada a propriedade 
conforme AV-6-153.270 de 20/01/2021, para os fins do artigo 27, da Lei n° 9.514/97, a credora fiduciária 
promoverá público leilão para a alienação do imóvel, nas seguintes datas, horários e condições:
a) PRIMEIRO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL: 23 de março de 2021, às 09:45 horas. Será aceito 
lance, à vista, igual ou superior ao valor de avaliação do imóvel, a qual perfaz o montante de R$ 
242.290,05 (Duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e noventa reais e cinco centavos). Os lances 
poderão ser ofertados presencialmente no local de realização do leilão, bem como pela plataforma do 
leiloeiro www.rafaelleiloeiro.com.br aos proponentes cadastrados previamente e habilitados.
b) SEGUNDO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL (caso não exitoso o primeiro): 07 de abril de 2021, 
às 09:45 horas. Será aceito lance, à vista, igual ou superior ao valor da dívida e das despesas com a 
realização do leilão público extrajudicial, que perfazem o montante de R$ 149.807,00 (Cento e quarenta 
e nove mil, oitocentos e sete reais). Os lances poderão ser ofertados presencialmente no local de 
realização do leilão, bem como pela plataforma do leiloeiro www.rafaelleiloeiro.com.br aos proponentes 
cadastrados previamente e habilitados.
2. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO:
a) A(s) sessão(ões) do(s) leilão(ões) será(ão) pública(s) e realizar-se-á(ão) nesta cidade de Uberlândia-
-MG, na Avenida Afonso Pena, nº 2.222, Bairro Nossa Sra. Aparecida, e através do site eletrônico 
www.rafaelleiloeiro.com.br.
b) Leiloeiro Oficial: RAFAEL ARAÚJO GOMES (Reg. JUCEMG n° 941). Endereço: Avenida Afonso 
Pena, nº 2.222, Bairro Nossa Sra. Aparecida. Endereço eletrônico: www.rafaelleiloeiro.com.br. Fone: 
0xx34-99116-3933.
2.1 NA EVENTUALIDADE DE NÃO SER POSSÍVEL A REALIZAÇÃO DAS SESSÕES DO LEILÃO 
EXTRAJUDICIAL DE FORMA PRESENCIAL, NAS DATAS DESIGNADAS, EM FACE DE EVENTUAIS 
RESTRIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES NA COMARCA DE UBERLÂNDIA, 
DETERMINADA PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES, EM VIRTUDE DA PANDEMIA CAUSADA PELO 
COVID-19, O LEILÃO EXTRAJUDICIAL SERÁ REALIZADO APENAS NA MODALIDADE ONLINE.
3. BEM OBJETO DO LEILÃO: “Um terreno situado nesta cidade, designado por lote n° 33 da quadra n° 
18, no loteamento Convencional Vida Nova, medindo doze (12,00) metros de frente e aos fundos, por 
vinte e cinco (25,00) metros de extensão dos lados, com a área de 300,00m², confrontado pela frente 
com a Rua 10, pelo lado direito com o lote n° 34, pelos fundos com o lote n° 10, e pelo lado esquerdo 
com o lote n° 32. Matriculado no Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia sob o nº 
153.270 do L° 2-RG, constando no referido imóvel a construção de um muro na parte da frente e aos 
fundos, sendo que a extensão da construção, incorpora também os lotes 32, 34, 35, 36 e 37,”. O imóvel 
é ofertado no estado de ocupação e conservação que se encontra.
4. VALOR DO IMÓVEL: Avaliado em de R$ 242.290,05 (Duzentos e quarenta e dois mil, duzentos e 
noventa reais e cinco centavos).
5. ÔNUS: Não consta qualquer ônus ou pendência sobre o referido imóvel.
6. DOS PAGAMENTOS NO ATO DO LEILÃO:
a) O arrematante paga ao leiloeiro, no ato do leilão e em moeda nacional, o valor da comissão do 
leiloeiro, correspondente a 5% (cinco por cento) do lance vencedor classificado. O valor da comissão do 
leiloeiro não compõe o valor do lance ofertado. O não pagamento da comissão do leiloeiro, nessas 
condições, implicará na imediata desclassificação do lance e da participação do interessado no leilão.
b) O valor do lance vencedor classificado, será pago, à vista, à credora fiduciária, no ato do leilão e em 
moeda nacional. O não pagamento do lance vencedor à credora fiduciária, nessas condições, implicará 
na imediata desclassificação do lance e da participação do interessado no leilão.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS:
a) Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões do imóvel pode ser invocada, a qualquer 
tempo, como motivo para compensações ou modificações no preço, ficando a cargo e ônus do adquiren-
-te a sua regularização.
b) O imóvel é ofertado à venda como coisa certa e determinada (venda “ad corpus”), sendo apenas 
enunciativas as referências neste edital, e será vendido no estado de ocupação e conservação em que 
se encontra, ficando a cargo do adquirente a sua desocupação, reformas que ocasionem alterações nas 
quantidades e/ou dimensões dos cômodos, averbação de áreas e/ou regularização, quando for o caso, 
arcando o adquirente com as despesas decorrentes.
c) O adquirente deverá promover, em até 30 (trinta) dias após a arrematação, todos os atos necessários 
para a lavratura da escritura e registro da mesma na matrícula do imóvel, arcando com todos os custos 
necessários para a transferência.
d) O adquirente, após arrematação, deverá arcar com o pagamento: de eventuais mensalidades devidas 
à associação de moradores ou entidade assemelhada; da água; da luz; do gás; do IPTU e outras 
contri-buições incidentes, bem como, com quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair 
sobre o imóvel.
e) O adquirente deverá acatar as disposições concernentes às restrições urbanísticas.
f) Com a publicação do presente edital, fica(m) o(a)(s) devedor(a) (s) devidamente intimado(a)(s) do dia, 
hora e local da alienação do referido imóvel por ele(a)(s) adquirido em Instrumento Particular de Com-
pra e Venda de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjunto de Alienação Fiduciária em 
Garantia, firmado com a ITV URBANISMO LTDA.
Uberlândia, 08 de março de 2021, Eu, RAFAEL ARAÚJO GOMES, devidamente inscrito na JUCEMG – 
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sob o no. 941, leiloeiro público, o subscrevi, 
www.rafaelleiloeiro.com.br.

RAFAEL ARAÚJO GOMES
ITV URBANISMO LTDA
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