
3ª VARA CÍVEL DE UBERLÂNDIA/MG - EDITAL DE LEILÃO/INTIMAÇÃO
P/ presente, faz saber que serão levados, os bens: 1º Leilão, 15/06/21, c/ encerr. às 14h, p/ preço igual/sup. à avaliação. 2º Leilão, 15/06/21, c/ encerr. às 15h, p/ maior lanço, exceto vil
(50% da avaliação).   Caso o dia do leilão for feriado,  o mesmo realizará  no dia útil  subseq.,  independente de nova publicação.  Local: Site  www.leiloesjudiciaismgnorte.com.br.  Proc.:
5001152-33.2016.8.13.0702-CumpSent de Mylene Alves de Resende, Maura Sueli Vieira Resende, Mabia Lemos Resende Landim e Evandro Lemos Resende contra  Joana Batista Precioso.
Bens: 01) Terreno, B. Novo Horizonte, Av. Brasil esq. c/ R. Acre, Lt. 01, qd. 30, c/ 160m², CRI do 1º Of. local nº 133.701, R$ 120.000,00. 02) Terreno, B. Novo Horizonte, Av. Brasil esq. c/ R.
Acre, Lt. 02, qd. 30, c/ 200m², CRI do 1º Of. local nº 133.702, R$ 150.000,00. 03) Terreno, Vl. Brasil, Av. Floriano Peixoto, 3873, desig. lts. 18, 28 e 29, qd. 85, c/ 850m², c/ galpão coml. c/
797,92m² não averb., CRI do 1º Of. local nº 179.843, R$ 1.966.616,00. 04) Terreno, B. Jd. Brasília, R. Saturno, 1040, Lt. s/nº, qd. 06, c/ 344,25m², c/ área edific. de 80,56m² não averb., CRI
do 2º Of. local nº 55.065, R$ 217.500,00. 05) Terreno, B. Maravilha, St. A, R. Constelação, 1585, Lt. 31, qd. 30, c/ 300m², c/ área edific. de 345m² não averb., cadastro imob. Pref. Mun. em 03
unid. (aptos 101 c/ 118m², 201 c/ 113,97m² e 301 c/ 113,44m²), c/ benfs. CRI do 2º Of. local nº 56.706, R$ 719.250,00. 06) Terreno, B. Jd. Metrópole, R. Zenith, 831, Lt. 09, qd. 06, c/
431m², c/ casa de 44,25m², CRI do 2º Of. local nº 65.926, R$ 230.000,00. 07) Terreno, R. Gonçalves Dias, B. Tabajaras, Lt. 17, qd. 17, c/ 432m², CRI do 2º Of. local nº 67.644, R$ 432.000,00.
08) Imóvel, Vl. Presidente Roosevelt, Av. Cesário Crosara, 2.418/2420, sendo 03 casas resid. c/ 54,59m², 43m² e 27m² e seu respect. Terreno, lt. 02, qd. 81, c/ 472,50m², CRI do 2º Of. local
nº 83.477, R$ 387.000,00. 09) Terreno, R. Indianópolis, 84, B. Higino, c/ 882m² e 175,11m² de área construída, CRI do 2º Of. local nº 106.960, R$ 794.500,00. 10) Terreno, B. Benedito Jacob,
R. Natal de Oliveira Marquez, 230, Lt. 2-A, qd. G, c/ 252,38m², CRI do 2º Of. local nº 107.835, R$ 168.214,00.  11) Terreno, B. Benedito Jacob, R. Natal Marquez, 220, Lt. 05-A, qd. G, c/
284,50m², c/ área constr. de 230,29m², CRI do 2º Of. local nº 107.836, R$ 170.350,00. 12) Terreno, B. Benedito Jacob, R. Natal Oliveira Marquez, 200, Lt. 06-A, qd. G, c/ 321,35m², c/ edific.
de  230m²  não  averb.,  CRI  do  2º  Of.  local  nº  107.837,  R$  260.051,00.  TOTAL  R$  5.615.481,00.  Leiloeiro:  José  A.  Rodovalho  Jr.  Comissão:  Arrematação,  5%  do  arremate;
adjudic./remição/suspensão, 2% da avaliação. Quem pretender arrematar deverá ofertar lances p/ site supra, cadastrando-se até 24h antes do leilão. Pgto: À vista. Admite-se parcelam. c/ 25%
à vista e o restante em até 30x mensais/sucess., c/ mín. R$ 1.000,00/cd, acresc. da correção da poupança, garantida p/ hipoteca judl sobre o próprio bem. Atraso/não pgto de qualquer das
prestações, incidirá multa de 10% sobre a soma da parcela inadimplida c/ às vincendas. Negativo o leilão, fica autoriz. a venda direta, nas regras do leilão, p/ prazo de 60 dias, c/ ciclos de
fechados a cada 15 dias. Ficam intimados a Executada/cônjuge/demais interess., se não encontrados pessoalm., e de que, antes da arrematação/adjudic., poderão remir a execução, cientes
que o prazo p/ a apresentar medidas process. será de 10 dias após a arrematação. P/ conhecim. de todos e não aleguem ignorância, expediu o presente, public. na forma da Lei. Em, 21/05/21.
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Promotor solicita inquérito  
contra agência de viagens
 | PROCON ESTADUAL TAMBÉM ABRIU PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA PRIME VIAGENS

 � FERNANDO NATÁLIO

O promotor de Justiça 
Fernando Martins re-
quisitou à Polícia Civil 

a abertura de um inquérito 
para investigar a suspeita de 
crimes de estelionato e lava-
gem de dinheiro por parte de 
uma agência de viagens que 
encerrou suas atividades em 
Uberlândia sem aviso prévio e 
sem cumprimento de diversos 
compromissos com clientes. 
Em meados de abril, a Prime 
Viagens fechou e, desde en-
tão, ninguém ligado à empresa 
foi encontrado, deixando uma 
série de vítimas com prejuízos 
financeiros, já que a agência 
recebeu pelas vendas dos pa-
cotes turísticos e não entregou 
o prometido.

Ainda de acordo com Fer-
nando Martins, também já foi 
aberto um processo adminis-
trativo pelo Procon Estadual 
como parte da apuração do 
caso. Segundo o promotor, 
houve rompimento de con-
tratos de viagens, podendo 
gerar multas. Em reportagem 
publicada pelo Diário no dia 22 
de maio, o representante do 
Ministério Público também in-
formou que haverá ainda uma 
ação de reparação de danos 
na Justiça comum.

A Prime Viagens deixou 
dezenas de clientes sem pas-
sagens aéreas que teriam sido 
contratadas e hospedagens 
reservadas para viagens com 
destino à Natal (RN). Uma 
dessas pessoas que denuncia-
ram ter sido vítimas da agência 
é a farmacêutica Thalita Ro-
drigues Araújo, que iria viajar 
para a capital do Rio Grande 
do Norte com seu namorado 
e sua mãe, Keila Junia Ro-
drigues Araujo, residente em 
Uberlândia.

ESTELIONATO

“Paguei R$ 500 de entrada 
em março de 2020 e dividi o 
restante do valor das viagens 
em dez prestações de R$ 448. 
Compramos três pacotes. Ini-
cialmente, íamos em novembro 
do ano passado. Devido à pan-
demia, a agência informou que 
a viagem tinha sido transferida 
para março de 2021, quando 
precisamos alterar a data para 
setembro deste ano porque 
tivemos caso de Covid na fa-
mília. No entanto, há cerca de 
dois meses, não conseguimos 
mais contato com o pessoal da 
agência”, explicou.

Segundo Thalita Rodrigues, 
ela se juntou a um grupo de 

vítimas da agência que vai 
mover uma ação judicial para 
tentar recuperar o investimento 
feito nas compras dos pacotes 
turísticos. “Já estou juntando a 
documentação para o proces-
so. Espero poder recuperar 
o que pagamos”, afirmou a 
farmacêutica, que teve cerca 
de R$ 5 mil de prejuízo.

 � BOLETINS DE 
OCORRÊNCIA

Em reportagem veiculada 
no dia 22 de maio, o Diário 
mostrou que este grupo, for-
mado por cerca de 40 pessoas, 
já havia registrado boletins de 

ocorrência junto à Polícia Mili-
tar (PM) e uma representação 
na Polícia Civil (PC) pedindo a 
investigação do fato. 

O grupo também contratou 
um escritório de advocacia 
para mover a ação na Justi-
ça. Segundo a PM, já foram 
registrados 11 boletins de 
ocorrência de estelionato e 16 
boletins de ocorrência de outra 
natureza, totalizando 27.  

O Diário tentou contato 
com a agência turística Prime 
Viagens por meio do número 
telefônico informado na in-
ternet, mas as ligações não 
foram atendidas. A agência 
encontra-se fechada.
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Segundo promotor, houve 
rompimento de contratos e 
empresa deve ser multada
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