
QUARTA-FEIRA
30 DE OUTUBRO DE 2019

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

Uberlândia, 28 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, DAGNA EMANUELA VIEIRA, CPF/CNPJ nº 07758535690, 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$ 2.521,61, em 27/10/2019, 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 
855552583802-6 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
161623, 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 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, 25 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, EMERSON JEAN FERREIRA, CPF/CNPJ nº 07887874629, 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$ 3.697,94, em 24/10/2019, 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 
878770248327-7 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
184797, 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 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, 28 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, FERNANDO APARECIDO DE ALMEIDA, CPF/CNPJ nº 
03383445607, 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$ 304,63, em 
27/10/2019, 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 855551461870-4 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 156894, 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
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

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

 Uberlândia, 25 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, HUGO TANNUS LUZ, CPF/CNPJ nº 06218671607, 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) BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 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$ 1.892,41, em 
24/10/2019, 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 0773/415 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
172408, 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 BRADESCO ADMINIS-
TRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 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, 25 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, ISABEL MEDEIROS MENDES, CPF/CNPJ nº 03999191635, 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$ 2.152,48, em 24/10/2019, 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 
0735521230011175 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
159555, 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, 28 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, JULIANA CRISTINA SILVA, CPF/CNPJ nº 04985671681, 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$ 4.948,49, em 27/10/2019, 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 
073342230001307 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
145458, 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, 25 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, LEONARDO DE OLIVEIRA SILVA, CPF/CNPJ nº 01868796604, 
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) 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$ 6.928,51, em 24/10/2019, 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 
878770264436-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
184781, 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 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 Monte Carmelo
Endereço: RUA TITO FULGENCIO, 258, sala 01, Centro, Monte Carmelo, MG - 38500-000

Horário de atendimento: 09:00 as 17:00

Monte Carmelo, 28 de Outubro de 2019
Ada Luzia Rodrigues de Moraes

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Monte Carmelo, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem 
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, SINOMAR ALVES BORGES, CPF/CNPJ nº 68058292672, 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 Monte Carmelo, RUA TITO FULGENCIO, 258, sala 01, Centro, Monte Carmelo, MG - 
38500-000, 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$ 54.478,88, em 
27/10/2019, 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 144440965164-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 21150, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Monte Carmelo . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Monte Carmelo. 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
COMARCA DE MONTE CARMELO - EDITAL DE INTIMAÇÃO

-

-

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Na qualidade de Oficial Substituto da Serventia de Registro de Imóveis de 
Prata/MG, segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei 9.514/97, atenden-
do a requerimento do credor fiduciário Cooperativa de Crédito de Produtores Rurais 
e Livre Admissão do Triângulo Ltda - Siccob Creditril e por se achar a interessada 
em lugar (es) ignorado (s), incerto (s) ou inacessível (eis), pelo presente edital 
INTIMO ANA MARIA VILELA DE CARVALHO, brasileira, casada, psicóloga, inscrita 
no CPF/MF sob nº 371.569.506-49, na qualidade de herdeira do Sr. Edesio Pádua 
Vilela (CPF n° 009.499.576-15), para que se dirija a esta SERVENTIA DE REGIS-
TRO DE IMÓVEIS DE PRATA, situada nesta cidade de Prata/MG, na RUA RAUL 
SOARES, nº 600, CENTRO, com o fim de efetuar o pagamento, no prazo de 15 
(quinze) dias, da importância de R$ 616.969,25 (seiscentos e dezesseis mil 
novecentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), correspondente às 
prestações vencidas, acrescidas dos juros convencionados e demais encargos, 
com fundamento no § 1º, do art. 26, da Lei nº 9.514/97, sob pena de consolidação 
da propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, convindo esclarecer que tal 
débito refere-se à dívida constituída pelo Contrato de Empréstimo com Garantias e 
outras avenças, datado de 29 de junho de 2017, garantido por alienação fiduciária 
registrada sob nº R-5 e AV-6 na Matrícula nº 15.828, Livro 2 de Registro Geral, 
desta Serventia, referente ao imóvel situado à AVENIDA BRASÍLIA, n° 600, Bairro 
Edna, em Prata/MG. Informo, ainda, que o valor acima está sujeito à atualização 
monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo 
pagamento, somando-se, também, os encargos que vencerem no prazo desta 
intimação. 
Assim, procedo à INTIMAÇÃO da pessoa acima nominada, que deverá efetuar a 
purga do débito acima mencionado, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a 
partir da data da última publicação, sendo certo que este edital será publicado em 
03 (três) edições consecutivas, conforme § 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/97.
Nesta oportunidade, fica cientificado que o não cumprimento da referida obrigação, 
no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel 
em favor do credor fiduciário, Cooperativa de Crédito de Produtores Rurais e Livre 
Admissão do Triângulo Ltda - Siccob Creditril, nos termos do art. 26, § 7º, da Lei 
9.514/97. 
Caso já tenha efetuado o pagamento do débito antes da publicação da presente 
intimação, solicito a gentileza de desconsiderá-la, para todos os fins de direito. 

Prata/MG, 24 de outubro de 2019.

O Presente documento foi assinado emitido e assinado digitalmente nos termos 
da, MP 2.200/01e Lei nº 11.977/09.

Assinado digitalmente por:
Patrícia Pelissari Rizzo Tristão 

Oficiala

-

-

EDITAL DE INTIMAÇÃO

Na qualidade de Oficial Substituto da Serventia de Registro de Imóveis de 
Prata/MG, segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei 9.514/97, atenden-
do a requerimento do credor fiduciário Cooperativa de Crédito de Produtores Rurais 
e Livre Admissão do Triângulo Ltda - Siccob Creditril e por se achar a interessada 
em lugar (es) ignorado (s), incerto (s) ou inacessível (eis), pelo presente edital 
INTIMO JAQUELINE VILELA GUSMÃO, brasileira, casada, do lar, inscrita no 
CPF/MF sob nº 059.032.778-02, na qualidade de herdeira do Sr. Edesio Pádua 
Vilela (CPF n° 009.499.576-15), para que se dirija a esta SERVENTIA DE REGIS-
TRO DE IMÓVEIS DE PRATA, situada nesta cidade de Prata/MG, na RUA RAUL 
SOARES, nº 600, CENTRO, com o fim de efetuar o pagamento, no prazo de 15 
(quinze) dias, da importância de 616.969,25 (seiscentos e dezesseis mil novecentos 
e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos), correspondente às prestações 
vencidas, acrescidas dos juros convencionados e demais encargos, com fundamen-
to no § 1º, do art. 26, da Lei nº 9.514/97, sob pena de consolidação da propriedade 
fiduciária em nome do credor fiduciário, convindo esclarecer que tal débito refere-se 
à dívida constituída pelo Contrato de Empréstimo com Garantias e outras avenças, 
datado de 29 de junho de 2017, garantido por alienação fiduciária registrada sob nº 
R-5 e AV-6 na Matrícula nº 15.828, Livro 2 de Registro Geral, desta Serventia, 
referente ao imóvel situado à AVENIDA BRASÍLIA, n° 600, Bairro Edna, em 
Prata/MG. Informo, ainda, que o valor acima está sujeito à atualização monetária, 
aos juros de mora e às despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se, também, os encargos que vencerem no prazo desta intimação. 
Assim, procedo à INTIMAÇÃO da pessoa acima nominada, que deverá efetuar a 
purga do débito acima mencionado, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a 
partir da data da última publicação, sendo certo que este edital será publicado em 
03 (três) edições consecutivas, conforme § 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/97.
Nesta oportunidade, fica cientificado que o não cumprimento da referida obrigação, 
no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel 
em favor do credor fiduciário, Cooperativa de Crédito de Produtores Rurais e Livre 
Admissão do Triângulo Ltda - Siccob Creditril, nos termos do art. 26, § 7º, da Lei 
9.514/97. 
Caso já tenha efetuado o pagamento do débito antes da publicação da presente 
intimação, solicito a gentileza de desconsiderá-la, para todos os fins de direito. 

Prata/MG, 24 de outubro de 2019.

O Presente documento foi assinado emitido e assinado digitalmente nos termos 
da, MP 2.200/01e Lei nº 11.977/09.

Assinado digitalmente por:
Patrícia Pelissari Rizzo Tristão 

Oficiala

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO UBERLANDIA - MG
Data do leilão:19/11/2019 -A partir das: 12:00

Local: AGENCIA DA CAIXA - PRACA OSVALDO CRUZ, 390, CENTRO, UBERLANDIA , MG

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR, Leiloeiro Oficial matrícula JUCEMG: 831  estabelecido a AVENIDA 
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA, Nº 959, PATOS DE MINAS ,MG,  telefone 3438142286 faz 
saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 
8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, 
RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento 
de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda  à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita mediante 
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço 
de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08 (oito) dias devidamente corrigido pelo índice 
que remunera as cadernetas de poupança do dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do 
sinal dado além da comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do 
imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização 
até no momento da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, e 
despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja 
ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do 
mesmo. 
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os 
imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED:1EEBD- CONTRATO: 8016100016375-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA- 
AGENCIA: 0161 AG UBERLANDIA 
EDILSON BARBOSA SILVA, BRASILEIRO(A), PROFESSOR,  CPF 49835858691, CI M 3.234.958 
SSP.MG, CASADO(A) COM SANDRA QUIRINO MACHADO SILVA, BRASILEIRO(A), COMERCIAN-
TE, CPF 98704079604, CI M 844352MG.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 201, MODULO I, 2º PAVIMENTO, CONDOMINIO 
RESIDENCIAL VILLA LOBOS, A AVENIDA MAESTRO VILLA LOBOS, Nº 615, LOTE A, QUADRA 
27-A,  BAIRRO TUBALINA, SETOR COLONIA, EM UBERLANDIA, POSSUINDO SALA, BANHO 
SOCIAL, COZINHA, TRES QUARTOS, BANHO DE EMPREGADA E AREA DE SERTVICO, 
CONTENDO 64,44M2 DE AREA UTIL; 12,50M2 DE GARAGEM, DE Nº 03, DO MODULO I; 15,60M2 
DE AREA COMUM; 92,54M2 DE AREA TOTAL, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITO-
RIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER. 
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 542.399,02
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 148.000,00

PATOS DE MINAS, 25/10/2019
ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO UBERLANDIA - MG
Data do leilão:19/11/2019 -A partir das: 12:00

Local: AGENCIA DA CAIXA - PRACA OSVALDO CRUZ, 390, CENTRO - UBERLANDIA - MG

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR, Leiloeiro Oficial matrícula JUCEMG: 831 estabelecido a AVENIDA 
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA, Nº 959, PATOS DE MINAS, MG,  telefone 3438142286, faz 
saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 
8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, 
RC 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento 
de dívidas hipotecárias em favor de  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
A venda  à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita mediante 
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço 
de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL será feita atraves de Carta de Crédito, 
conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida junto a qualquer Agência, após 
análise cadastral e comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes deste edital 
e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma  Agência da CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do 
imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização 
até no momento da realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou cônjuges, 
casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º 
e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas inclusive condomínio correrão 
por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o 
responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O arrematante terá um prazo de 30 (trinta) dias para o registro da Carta de Arrematação ou do 
contrato/escritura de financiamento no cartório de registro de imóveis.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados, informações pormenorizadas sobre os 
imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED:1EF80- CONTRATO: 8016200020226- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- AGENCIA: 0162 AG 
TUBAL VILELA
ANDERSON LUIZ DA SILVEIRA, BRASILEIRO(A), ELETRICISTA, CPF 04849209602, CI M-8013814 
SSP/MG, SOLTEIRO(A),  e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO, A RUA MARIO AUGUSTO PINTO, Nº 812, LOTE Nº 11, 
QUADRA Nº 457, BAIRRO SANTA MONICA, EM UBERLANDIA, COM A AREA CONSTRUIDA DE 
53,94M2, ARA DE 300,00M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTEN-
CES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER. 
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 33.090,86. VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 
192.000,00

PATOS DE MINAS, 25/10/2019
ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR

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

Uberlândia, 29 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, FREDERICO DONIZETE LIMA DA SILVA, CPF/CNPJ nº  
08081599681, 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$ 8.786,34, em 
28/10/2019, 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 144440436466-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 94266, 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 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
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