
QUINTA-FEIRA
31 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, 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

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

Cartório Iturama
Endereço: RUA RIBEIRÃO SÃO DOMINGOS, 653, Centro, Iturama, MG - 38280-000

Horário de atendimento: segunda à sexta 08:00 às 12:00 e 13:30 às 17:00

Iturama, 30 de Outubro de 2019
Virma Morimotta Assis dos Santos

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Iturama, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem intimar 
o(a) devedor(a) fiduciante, DOMINGOS NOEL PINHEIRO, CPF/CNPJ nº 38537325856, 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 Iturama, 
RUA RIBEIRÃO SÃO DOMINGOS, 653, Centro, Iturama, MG - 38280-000, 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$ 3.351,97, em 29/10/2019, 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 844441312779-7 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 40410, do Livro 2 – 
Registro Geral, do Cartório Iturama . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o 
recibo deverá ser apresentado ao Cartório Iturama. 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 ITURAMA - 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, regular-
mente inscrita no CNPJ sob o nº. 08.331.318/0001-67, vem solicitar ao(à) 
colaborador(a)  KAIUSCHY TUANNY NEVES portador (a) da CTPS 
007282872/ S.: 0040 - 04/09/2014, que compareça ao SESMT Callink na 
Rua Niterói nª 1771 - Bairro Tibery, no prazo de 48 horas  para retomada de 
suas atividades profissionais ou apresentação de justificativa legal. 
Documento de recurso junto ao INSS não será considerado como justificati-
va para ausência.

-

-

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

OBJETO: Aquisição de materiais (inseticidas e outros).O Secretário Municipal de Saúde, no uso
de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais
interessar possa, que houve revogação dos itens 01 e 05 do Edital, conforme solicitação da
Secretaria Municipal de Saúde. Esclarece que a sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 18/11/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br, respeitando o prazo legal. Informa ainda, que o
detalhamento das alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link
Licitações e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 28 de outubro de 2019.
Gladstone Rodrigues da Cunha Filho.Secretário Municipal de Saúde

REPUBLICADO COM CORREÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 711/2019

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE UBERLÂNDIA E  ARAGUARI
Edital de Convocação

Assembléia Geral ordinária/extraordinária

 O Presidente do Sindicato dos empregados  no Comércio de Uberlândia e  
Araguari, no uso de suas atribuições e nos termos do Estatuto da Entidade Sindical, convoca 
todos os trabalhadores no Comércio Varejista e Atacadista de Uberlândia, sócios ou não 
sócios, para a Assembléia Geral Ordinária/extraordinária , à realizar-se às,  17:30  hs do dia  
04 de Novembro de 2.019  na sede social da entidade na Av. Fernando Vilela, 1421 – Bairro: 
Osvaldo, Uberlândia  MG, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
 A-Informações  sobre a contra-proposta patronal apresentada em relação a 
nossa pauta de reivindicações a data base de  01/12/2019 relativa as negociações para o 
fechamento da próxima Convenção Coletiva.
        Não havendo quórum estatutário nos horários supra mencionados, a Assembléia será 
realizada meia hora mais tarde, em Segunda convocação com qualquer número de presentes, 
sócios ou não  sócios.

Uberlândia-MG 31 de outubro de 2.019.
Luis Sérgio dos Santos

Diretor-Presidente

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br A11


