
QUINTA-FEIRA
08 DE AGOSTO DE 2019

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

Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 07 de Agosto 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, ACTUAL AGRICOLA COMERCIO E REPRESENT, CPF/CNPJ nº 
06203837000114, ANDRE RODRIGUES STRACK, CPF/CNPJ nº 04677634610, LETICIA FERREIRA 
STRACK, CPF/CNPJ nº 07546087600, 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$ 342.457,69, em 06/08/2019, 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 155552841631-0 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 149 381, 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 administrati-
vo 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
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

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

 Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 05 de Agosto 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, MARCELO PEREIRA BATISTA, CPF/CNPJ nº 03787464646, 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$ 1.523,20, em 04/08/2019,
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 
07443623002122 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
142579, 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

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

Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 01 de Agosto 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, RONAN PIRES DOS SANTOS JUNIOR, CPF/CNPJ nº 
04777462684, KARINA EMILIA DE ARAUJO PIRES, CPF/CNPJ nº 05088867670, que está(ão) em 
lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou in acessível(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$ 2.508,33, em 31/07/2019, 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 074436230001657 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 159608, 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

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) Sr.(a) DHENY SANTANA DA SILVA  
portador (a) do RG 19133374 PC - , que compareça à empresa situada na Rua Niterói 
nª 1771 - Bairro Tibery, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) úteis, em horário 
comercial, para retirada da sua premiação referente à campanha motivacional 
realizada entre Novembro/2018 à Março/2019.

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) Sr.(a)  NADYA JUSTINO DA CRUZ 
portador (a) do RG - MG 20425970 / PC , que compareça à empresa situada na Rua 
Niterói nª 1771 - Bairro Tibery, no prazo de 48 (quarenta e oito horas) úteis, em horário 
comercial, para retirada da sua premiação referente à campanha motivacional 
realizada entre Novembro/2018 à Março/2019.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA   

Na qualidade de síndico do Condomínio Residencial Parque Udinese, em conjunto com o Conselho 
Fiscal do condomínio venho pelo presente convocar os senhores condôminos para a Assembléia 
Geral Extraordinária, que, realizar-se-á no dia 26 de Agosto de 2019, no espaço gourmet, próximo da 
portaria principal, local onde foram realizadas as últimas assembléias. Sendo que, a primeira 
convocação será às 19 horas, com 2/3 dos condôminos e/ou a segunda e última convocação, às 
19h30 com qualquer número de presentes para deliberarem sobre os seguintes itens:   
 1.Prestação de contas;
 2.Eleição para conselho fiscal;
 3.Eleição para síndico (a);
 4.Outros.
Informamos ainda, que somente terão direito a voto, os condôminos quites com suas obrigações 
condominiais, não podendo ter nenhuma cota condominial em atraso.   
Qualquer condômino poderá ser representado por procuração específica e com firma reconhecida.    

Uberlândia, 05 de Agosto de 2019.   
Ana Paula Oliveira - Síndica 

 � FOLHAPRESS E ABR

A Câmara manteve, on-
tem, a exigência de 
um valor mínimo para 

que seja contado um mês de 

contribuição para a Previdên-
cia Social, medida que afeta 
especialmente os trabalhado-
res com jornada intermitente.

A proposta de alteração ao 
texto da reforma da Previdên-
cia foi apresentada pelo PT e, 

na votação em primeiro turno, 
foi feita pelo PSB. Ambas 
foram rejeitadas.

Os partidos de oposição 
queriam retirar essa exigên-
cia mínima e permitir que, 
independentemente do valor, 

qualquer recolhimento so-
masse um mês de contribui-
ção, mesmo que não atingis-
se o percentual mínimo sobre 
o salário mínimo (R$ 998) ou 
piso da categoria.

Eles argumentam que des-
considerar contribuições abai-
xo do mínimo da categoria 
faria com que o trabalhador 
perdesse tempo de contribui-
ção para a aposentadoria. A 
mudança foi rejeitada por 364 
votos a 130.

O governo afirma que será 
possível somar valores abaixo 
do mínimo para atingir o pa-
tamar exigido -atualmente em 
8% sobre o salário mínimo.

Essa contribuição mínima, 
no entanto, deve cair para 
7,5% no caso de trabalhado-
res de baixa renda.

Se um trabalhador intermi-
tente contribuir, por exemplo, 
com 3,75% sobre o salário 
mínimo, poderá somar os 
valores depositados por dois 
meses para que um único 

mês seja contado como tem-
po de contribuição à Previ-
dência.

Pelas regras propostas 
na reforma da Previdência, 
os trabalhadores da iniciativa 
privada precisam atingir uma 
idade mínima e contribuir por 
pelo menos 15 anos.

O plenário aprovou na ma-
drugada de ontem o texto-ba-
se da reforma da Previdência 
por 370 a 124.

 � MORTE

O plenário da Câmara dos 
Deputados manteve as mu-
danças no cálculo de pensões 
por morte, abrindo brecha 
para o pagamento de benefí-
cios inferiores ao salário mí-
nimo caso o segurado tenha 
outra fonte formal de renda. 
Por 339 votos a 153, os depu-
tados rejeitaram destaque do 
PC do B que vedaria o paga-
mento de pensões menores 
que o mínimo em qualquer 

circunstância.
Caso o destaque fosse 

aprovado, a reforma da Pre-
vidência seria desidratada em 
R$ 38 bilhões nos próximos 
dez anos. Por meio de acordo 
com os partidos que aprova-
ram a reforma em primeiro 
turno, o secretário especial 
de Previdência e Trabalho, 
Rogério Marinho, assinou on-
tem uma portaria que define 
critérios para estabelecer o 
que é renda formal para efeito 
do pagamento de pensão por 
morte.

Conforme a portaria, ne-
nhum segurado terá a soma 
de todas as rendas formais 
inferior a um salário mínimo. 
Nesse caso, a pensão pode-
rá ser inferior a um salário 
mínimo caso o beneficiário 
tenha outros rendimentos for-
mais. Marinho informou que 
as regras da portaria serão 
transformadas em projeto de 
lei assim que a reforma da 
Previdência for promulgada.

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br BRASIL & MUNDO | A7

PREVIDÊNCIA

Mantida exigência de valor mínimo
 | MEDIDA VAI AFETAR TRABALHADORES EM JORNADA INTERMITENTE; CÁLCULO EM PENSÃO POR MORTE TAMBÉM É MANTIDO

FABIO RODRIGUES POZZEBOM/AGÊNCIA BRASIL 

Plenário aprovou na madrugada de ontem o texto-base 
da reforma da Previdência por 370 a 124


