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

Uberlândia, 15 de Outubro de 2019
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

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, ELISANGELA MARIA GONCALVES DA COSTA, CPF/CNPJ nº 
74597663215, 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$ 2.489,42, em 
14/10/2019, 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 878770204189-4 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 207668, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamen-
to 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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
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Uberlândia, 15 de Outubro de 2019
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

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, RODRIGO SILVA CARDOSO, CPF/CNPJ nº 05165653625, 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 - 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$ 26.087,58, em 14/10/2019, 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 
155550240046-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 49481, 
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 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.
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Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

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, TATIANA APARECIDA DE CASTRO, CPF/CNPJ nº 
07420332606, 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$ 3.784,49, em 
14/10/2019, 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 844440727474-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 173507, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamen-
to 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.
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Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
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Uberlândia, 15 de Outubro de 2019
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

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, VALDIMIR DE MELO OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 89574630625, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, 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$ 6.542,86, em 14/10/2019, 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 
070001330154347 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
141360, 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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO
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Cep:38.407-180, UBERLÂNDIA (MG) e-mail: leiloesbrasil@leiloesbrasiluberlandia.com.br 

Home Page: www.leiloesbrasiluberlandia.com.br
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GLENER BRASIL CASSIANO
DESDE 2002

 

LEILOEIROS 
ASSOCIADOS

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES EXTRA-JUDICIAIS E INTIMAÇÃO

  1º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 23 DE OUTUBRO DE 2.019, ÀS 15:00 HORAS.
  2º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 28 DE OUTUBRO DE 2.019, ÀS 15:00 HORAS, SE NECESSÁRIO FOR.
  LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: na sede do Leiloeiro Oficial, sito á Rodovia BR 365, km 
612, s/nº, Conjunto  Alvorada, CEP: 38.407-180, Uberlândia (MG).
            GLENER BRASIL CASSIANO, leiloeiro público oficial, devidamente matriculado na JUCEMG 
– Junta comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 470, com escritório profissional sito á Rod. BR 
365, Km 612, s/nº, Conjunto Alvorada, Uberlândia (MG), fone (34) 3229-6161, CEP: 38.407-180, faz 
saber que devidamente autorizado e contratado pelo Vendedor ou Credor Fiduciário, venderá o 
imóvel a seguir identificado, na forma do Decreto Lei 21.981, de 19 de Outubro de 1.932, Decreto 
22.427, de 1º de Fevereiro de 1.933 e artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de Novembro de 1.997, que 
dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, em PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, no dia, 
hora, e local acima referidos, para pagamento de dívidas, despesas, prêmios de seguro, encargos 
legais, tributos, contribuições condominiais, editais, despesas gerais e comissão devida ao Leiloeiro 
Oficial, em favor de OITO BRASIL URBANISMO LTDA, EMPRESA PRIVADA, inscrita no CNPJ/MF 
19.205.231/0001-60 (CREDORA FIDUCIÁRIA), com sede em UBERLÂNDIA (MG), na Rua Abdalla 
Haddad n.º 63, sala 01, Bairro Nossa Senhora Aparecida, sendo a responsabilidade do pagamento 
em nome de LINDOMAR VIEIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, militar, CI 112671914-3 Ministério da 
Defesa e CPF 744.639.186-34 e, DALVA DAS DORES DE PAULA, brasileira, solteira, CI 
M-5.434.772 SSP/MG e CPF 742.659.386-04, ambos residentes em domiciliados em 
Uberlândia/MG, na Rua do Historiador n.º 185, Bairro Jardim das Palmeiras, (DEVEDORES 
FIDUCIANTES).  

IMÓVEL OBJETO DO LEILÃO:
             - UM TERRENO SITUADO NESTA CIDADE, NO BAIRRO INTEGRADO GRAND VILLE, 
DESIGNADO POR LOTE Nº 26 DA QUADRA Nº 14, DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL 
HABITACIONAL PRAÇA ALTO UMUARAMA, MEDINDO ONZE (11,00) METROS DE FRENTE E 
AOS FUNDOS, POR VINTE E SEIS (26,00) METROS DE EXTENSÃO DOS LADOS, COM ÁREA DE 
286,00 METROS QUADRADOS, CONFRONTANDO PELA FRENTE COM RUA OLIVA, PELO LADO 
DIREITO COM OS LOTES NÚMEROS 01 E 02, PELOS FUNDOS COM O LOTE N.º 04, E PELO 
LADO ESQUERDO COM O LOTE N.º 25. (MATRICULA Nº 202.984 DO 1º SERVIÇO REGISTRAL 
DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA - MG).         
            A regularização das benfeitorias existente no imóvel e a imissão de posse caso o mesmo esteja 
ocupado, o arrematante ficará ciente que será o responsável pelas mesmas.
            A venda se dará à vista e as despesas relativas à comissão do Leiloeiro no percentual de 5% 
(CINCO POR CENTO) sobre o valor de lanço, consoante preconiza o § único do artigo 24 do Decreto 
Lei 21.981, de 19 de Outubro de 1.932, inclusive registro, impostos e taxas correrão por conta do 
arrematante.
            O lanço mínimo para venda do referido imóvel com as respectivas benfeitorias no PRIMEIRO 
LEILÃO, no dia 23 de OUTUBRO de 2.019, às 15:00 horas, será de conformidade com o preço de 
mercado do imóvel na cidade de Uberlândia/MG, ou seja de R$ 170.170,00 (CENTO E SETENTA 
MIL, CENTO E SETENTA REAIS), conforme artigos 24 inciso VI e artigo 27 parágrafo primeiro, 
ambos da Lei n.º 9.514 de 20/11/1997, e mais a comissão do leiloeiro no percentual de 5% (CINCO 
POR CENTO).     
            Caso não haja venda no PRIMEIRO LEILÃO, será realizado um SEGUNDO E ÚLTIMO 
PÚBLICO LEILÃO no dia 28 de OUTUBRO de 2.019, às 15:00 horas, pelo maior lanço oferecido, 
desde que igual ou superior ao valor da dívida atualizada ou seja: R$ 167.104,22 (CENTO E 
SESSENTA E SETE MIL, CENTO E QUATRO REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), referente as 
benfeitorias, editais de leilões, despesas, honorários advocatícios, dos prêmios de seguro, dos 
encargos legais, comissão do leiloeiro, inclusive tributos e das contribuições condominiais, nos 
termos dos § 2º e 3º do artigo 27 da Lei 9514/97.  
            O Leiloeiro acha-se habilitado a fornecer informações pormenorizadas aos interessados sobre 
o imóvel. Ficam desde já intimado(s) o(s) Emitente(s) e o (s) Devedor(es) Fiduciante(s), caso não 
sejam localizados.

GLENER BRASIL CASSIANO - LEILOEIRO OFICIAL – MAT. JUCEMG 470

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital de convocação, Dr. RICARDO MANOEL 
LOURENÇO, presidente da UNIODONTO REGIONAL COOPERA-
TIVA ODONTOLÓGICA, convoca todos os seus cooperados para a 
35ª Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na sede da 
cooperativa, Av. João XXIII, 697 – Santa Maria, Uberlândia - MG, no 
dia 31 de outubro de 2019, em primeira convocação às 17h com 
quórum do artigo 22º do Estatuto Social, qual seja, com presença 
mínima de 2/3 dos Cooperados com direito a voto; na falta de 
quórum, em Segunda convocação às 18h, com presença mínima de 
metade mais um dos cooperados com direito a voto; e ainda na falta 
de quórum, em terceira convocação às 19h, com presença mínima 
de dez cooperados com direito a voto, esclarecendo-se que o 
número de cooperados é de 431 com direito a voto conforme Art. 5 
do Estatuto Social da Uniodonto Regional, a fim de deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: I) – Deliberar quanto ao procedimento de 
inadimplência dos cooperados no que tange ao plano médico, 
contratado pela Uniodonto. II) – Deliberar sobre a conduta de 
regulação sobre imagens (radiografias e/ou fotografias) na relação 
entre a cooperativa e o cooperado. III) – Mudanças no Estatuto 
Social Artigos: 6º, § único; 7º, alínea “l” e 11º, alínea “h”.

Uberlândia, 18 de outubro de 2019.

RICARDO MANOEL LOURENÇO
Diretor Presidente

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br ESPORTE | A7

PROJETO DE LEI

Vereador que proibir 
VAR em jogos no Rio

O vereador Antonio Jose 
Papera de Azevedo, co-
nhecido como Zico, cha-
mou atenção nesta semana 
quando apresentou, na 
quarta-feira, um projeto de 
lei na Câmara Municipal do 
Rio para proibir a atuação 
do VAR, o árbitro de vídeo, 
em partidas de futebol na 
cidade. Em contato com a 
reportagem, o vereador jus-
tificou sua proposta como 
“um grito pelo futuro do 
futebol”.

“O VAR está acabando 
com o futebol. Hoje você 
entra no estádio e não sabe 
a hora que vai sair. Nin-
guém comemora mais gol, 
só se comemora o VAR. 
Depois do jogo a imprensa 
não fala mais do jogo, só 
fala do VAR”, afirmou o 
vereador, que é vascaíno, 
presidente do clube Campo 
Grande, do Rio, e foi eleito 
pelo PTB.

Por ter eleitores no fu-
tebol de várzea da cidade, 
Zico tem apresentado vários 
projetos de lei relacionados 
a práticas esportivas. Um 
dos mais curiosos é o PL 
762/2018 que “dispõe sobre 
a proibição da entrada e 

utilização de bastão de mão 
monopod, conhecido como 
pau de selfie, em espetácu-
los de grande aglomeração 
popular e em estádios de 
futebol”.

O PL do pau de selfie já 
passou por quatro comis-
sões da casa.

Apesar de o PL que pro-
íbe o VAR ter pouca chance 
de ser aprovado e sancio-
nado pelo prefeito do Rio, 
o vereador Zico afirma que 
vai lutar com todas as suas 
forças para fazê-lo tramitar.

Questionado sobre a 
pertinência de um parla-
mentar municipal tentar in-
terferir nas regras de um es-
porte que tem suas próprias 
instâncias reguladoras, Zico 
afirmou que “o vereador 
representa o povo.”

“Estou dando um grito 
que a população está dan-
do. Essa é a voz do povo, 
e a voz do povo é a voz de 
Deus. Entendo que o fute-
bol tenha Fifa, Conmebol, 
mas vamos deixar eles em-
purrarem isso goela abaixo 
e aceitar?”

 � FOLHAPRESS

Maracanã receberá final 
da Libertadores de 2020
 | CONMEBOL TAMBÉM CONFIRMOU FINAL DA SUL-AMERICANA NA ARGENTINA

 � FOLHAPRESS

O estádio do Maracanã, 
que completará 70 
anos na próxima tem-

porada, será a sede da final 
em jogo único da Copa Li-
bertadores de 2020. O anún-
cio foi feito pela Conmebol, 
ontem, durante reunião do 
conselho da entidade em 
Assunção, no Paraguai.

O Rio de Janeiro, repre-
sentado pelo governador 
Wilson Witzel (PSC), venceu 
a concorrência com oito es-
tádios, cinco deles brasilei-
ros: Arena Corinthians (São 
Paulo), Morumbi (São Paulo), 
Beira-Rio (Porto Alegre), Are-
na do Grêmio (Porto Alegre) 
e Mineirão (Belo Horizonte).

O Estádio Nacional de 
Lima (Peru) e o Mario Kem-
pes, em Córdoba (Argentina), 

também se candidataram. O 
Estádio Nacional de Santia-
go, no Chile, sediará a deci-
são deste ano, marcada para 
o dia 23 de novembro.

Os brasileiros Flamengo 
e Grêmio disputam uma das 
semifinais (empataram o 
jogo de ida em Porto Alegre 
por 1 a 1), e os argentinos 
River Plate e Boca Juniors, a 
outra (o River tem vantagem 
de 2 a 0).

As partidas de volta se-
rão realizadas na próxima 
semana.

Em fevereiro de 2018, 
a Conmebol anunciou que 
mudaria o formato da decisão 
do torneio, antes disputada 
em duas partidas, cada uma 
com mando de campo para 
um dos finalistas.

O mesmo modelo foi ado-
tado para a Copa Sul-Ame-

ricana, que também teve, 
ontem, a sede da final do ano 
que vem anunciada. Será no 
estádio Mario Kempes, em 
Córdoba.

A decisão deste ano, en-
tre Colón (ARG) e Indepen-
diente del Valle (EQU), no 
dia 9 de novembro, terá como 
palco a cidade de Assunção.

FUTEBOL

CAMPEONATO BRASILEIRO

Juanfran passa por reavaliação no São Paulo
O lateral espanhol Juanfran 

irá passar por uma reavalia-
ção médica no São Paulo. O 
jogador voltou a sentir dores 
musculares na derrota por 1 a 

0 sofrida pelo tricolor paulista 
na quarta (16), para o Cruzeiro. 
Ele teve que ser substituído 
no intervalo por conta do des-
conforto e não está garantido 

no jogo contra o Avaí, neste 
domingo (20).

O lateral luta contra a dor 
há cerca de uma semana. Ele 
sentiu o incômodo na partida 
contra o Bahia, na quarta-feira 
retrasada (9), e por isso desfal-
cou o time no clássico contra o 
Corinthians quatro dias depois. 
Na ocasião, Juanfran não foi 
diagnosticado com lesão, ape-
nas com desgaste muscular. 
Contra o Cruzeiro, o espanhol 
voltou a sofrer com o problema 
e só aguentou 45 minutos em 
campo, sendo trocado por Vitor 
Bueno, enquanto Daniel Alves 
foi deslocado para a direita.

Desde que chegou ao São 
Paulo, Juanfran tem tido os 
jogos dosados justamente para 
evitar os problemas físicos. Na 
transição do futebol europeu 
para o Brasil, ele ficou três 
meses sem jogar, entre maio 
e agosto, por isso requer cui-

dados especiais na adaptação 
à intensidade do Campeonato 
Brasileiro. Até aqui ele soma 
dez jogos e 575 minutos com 
a camisa tricolor.

Atualmente o São Paulo 
tem quatro lesionados em seu 
elenco, todos atacantes e dois 
deles por problemas muscu-
lares: Pablo (estiramento), 
Toró (estiramento), Everton 
(lesão ligamentar no joelho) e 
Joao Rojas (recuperação de 
cirurgia).

O São Paulo se reapre-
senta no CT da Barra Funda 
hoje de manhã, quando faz 
seu primeiro treino com bola 
visando ao jogo contra o Avaí. 
Caso o espanhol não fique à 
disposição até às 16 horas de 
domingo, Igor Vinícius poderia 
reaparecer na equipe de Fer-
nando Diniz.

 � FOLHAPRESS

ABR/ARQUIVO


