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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

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, GLEISON GONCALVES DA SILVA, CPF/CNPJ nº 54052319672, 
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 ECONÔMICA FEDERAL, 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$ 525.970,29, em 30/06/2021, 
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 
155551214225-9 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 59701, 
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 ECONÔMICA 
FEDERAL, 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.

Uberlândia, 01 de Julho de 2021
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

Cartório Monte Carmelo - Endereço: RUA TITO FULGENCIO, 258, sala 01, Centro, Monte Carmelo, 
MG - 38500-000 - Horário de atendimento: 09:00 as 17:00

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE MONTE CARMELO - EDITAL DE INTIMAÇÃO

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, TEREZINHA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 
96630086600, 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 ECONÔMICA FEDERAL, 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$ 6.084,96, em 
21/06/2021, 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 855551254230-1 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 22289, 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 ECONÔMICA 
FEDERAL, 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.

Monte Carmelo, 05 de Julho de 2021
Ada Luzia Rodrigues de Moraes

Oficial de Registro

COMARCA DE PARACATU - 2ª VARA CÍVEL PROCESSO ELETRÔNICO CÍVEL Nº: 0042092-
-11.2017.8.13.0470 – EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO 20 DIAS) – OAB/MG 174.569. O Dr. FERNANDO LINO 
DOS REIS, MM. Juiz de Direito titular na Segunda Vara Cível da Comarca de Paracatu, Estado de Minas 
Gerais, no exercício de seu cargo e na forma da lei, etc.- FAZ SABER a todos quantos o presente edital virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por esta tramita PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL, ajuizada por BANCO 
BRADESCO CARTOES S.A., em face de GERALDO AVILINO DA SILVA; e por este CITA GERALDO 
AVILINO DA SILVA, que atualmente se encontra em lugar incerto e não sabido, para os termos da ação supra, 
podendo, contestá-la querendo, dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, que iniciar-se-á após o término 
deste, ficando advertido, nos termos do art. 344 do CPC, que “Se o réu não contestar a ação, será considera-
do revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”, valendo a presente 
citação para todos os atos do processo. Devidamente citado e permanecendo inerte, será nomeado curador 
especial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o 
presente edital que será publicado e afixado no átrio deste fórum, no local de costume. Dado e passado nesta 
cidade e Comarca de Paracatu, Estado de Minas Gerais, ao dia 16 do mês de junho de 2021.

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DA ABRALEGAL - 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS AGÊNCIAS E 

VEÍCULOS ESPECIALIZADOS EM PUBLICIDADE LEGAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇÃO

A Comissão Pró-Fundação da ABRALEGAL - Associação Brasileira das Agências e Veículos Especializados 
em Publicidade Legal é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa 
e financeira, sediada na Avenida Paulista, nº 1.079, 8º andar, conj. 822, Jardim Paulista, São Paulo/SP, vem, 
representada aqui por WLAMIR TADEU DE FREITAS, CONVOCAR, por meio do presente edital, todos os 
interessados, para a Assembleia Geral de Fundação da Associação, que será realizada VIRTUALMENTE, em 
razão das restrições sociais da pandemia, no dia 13/07/2021, às 18h30min em primeira chamada e às 19h00, em 
segunda chamada, com a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação do Estatuto e Constituição da Associação; 
2. Eleição e Posse dos membros da Diretoria; do Conselho Fiscal, Conselho de Ética e do Conselho Consultivo; 
3. Definição de valores das cotas de associado. A reunião será realizada por meio da plataforma Google Meet, com 
identificação dos presentes. Por questões de segurança, o link da reunião será disponibilizado a partir de 30 (trinta) 
minutos antes da sua realização para aqueles que enviarem e-mail com identificação (RG e CPF) para o endereço 
eletrônico consultoria@camargosilvaconsultoria.com.br, manifestando seu interesse em participar da Assembleia. 
Aqueles que não puderem comparecer poderão se fazer representar por um procurador, com procuração 
respeitando os ditames legais e enviada até o dia anterior para o mesmo e-mail em que manifestou seu interesse. 
Contando com a presença e participação de todos os interessados, subscreve-se o presente edital de convocação.

São Paulo, 28 de junho de 2021
Wlamir Tadeu de Freitas - Presidente da Comissão Pró-Fundação

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DAS AGÊNCIAS E VEÍCULOS
ESPECIALIZADOS EM 
PUBLICIDADE LEGAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO, 
APROVAÇÃO DE ESTATUTO E ELEIÇÃO DA PRIMEIRA DIRETORIA A SER REALIZADA EM 

UBERLÂNDIA - MG, DIA 10 de julho de 2021, na Rua Tibre, nº. 124, B. Mansour, Cep. 38414-434. 
A ASSOCIAÇÃO DE AVC DE UBERLÂNDIA através de seu Presidente e de seu Assessor Jurídico, 
convocam todos os moradores da cidade de Uberlândia – MG para Assembleia Geral de Constituição da 
ASSOCIAÇÃO DE AVC DE UBERLÂNDIA. EDITAL. Art. 1º- Ficam convocados todos os interessados, nos 
termos do artigo 53, “caput”, da Lei n° 10.406 de 10 de janeiro de 2002, para a realização da Assembleia 
Geral de Constituição de Associação, aprovação de Estatuto e Eleição da Primeira Diretoria a realizar-se 
no próximo dia 10/07/2021, na Rua Tibre, nº. 124, B. Mansour, Cep. 38414-434. A convocação dar-se-á 
às 19:00 às 21:00 horas do dia mencionado, com qualquer número de pessoas, onde instalar-se-á a 
Assembleia para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 01 – Constituição da Associação; 02 – 
Apreciação e aprovação do Estatuto Social; 03 – Eleição de sua primeira Diretoria, Conselho Fiscal e 
demais cargos diretivos; 04 – Posse da chapa eleita; 05 – e a definição da sede provisória. Art. 2º- Os 
interessados em concorrer à eleição dos membros da Diretoria e Conselho Fiscal da Associação deverão 
compor sua Chapa e fazer a inscrição da mesma com a Comissão Organizadora no momento da 
Assembleia Geral Art. 3º – O presente Edital de Convocação está publicado em Jornais de circulação 
municipal.

Uberlândia – MG, 06 de julho de 2021.
GUILHERME PINHEIRO DE FREITAS    ALFREDO NUNES BUZZATTO

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 30/2021. Será realizado no dia 16 de julho de 
2021 às 13:00 hs o Processo Licitatório de n° 112/2021, na Modalidade de Pregão Presencial 
de n° 30/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa para 
adequação da nova sede da Gestão Municipal de Educação, Cultura e Turismo, referentes a 
divisórias, esquadrias e pintura, conforme planilha e termo de referência, com participação 
exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro Empreendedor Individual.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 31/2021. Será realizado no dia 16 de julho de 
2021 às 15:00 hs o Processo Licitatório de n° 113/2021, na Modalidade de Pregão Presencial 
de n° 31/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para 
central de telefonia com instalação e programação, através  de recurso do Confinanciamento da 
ABS – Atenção Básica De Saúde, Saúde Em Casa, e recurso próprio, para atender as Secretarias e 
Setores Da Administração Municipal, com participação exclusiva de micro empresas, empresas 
de pequeno porte e micro empreendedor individual.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 32/2021. Será realizado no dia 20 de julho de 
2021 às 13:00 hs o Processo Licitatório de n° 114/2021, na Modalidade de Pregão Presencial 
de n° 32/2021, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a contratação de empresa para 
prestação de serviços de serralheria, para atender as Secretarias e Setores Da Administração 
Municipal, com participação exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e Micro 
Empreendedor Individual. Licitação Regionalizada Conforme Decreto Municipal n° 104 de 15 
de junho de 2020.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO  nº 38/2021. Será realizado no dia 22 de julho de 
2021 às 09:00 hs o Processo Licitatório de n° 115/2021, na Modalidade de Pregão Eletrônico 
de n° 38/2021, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é a aquisição de equipamentos para 
montagem de serraria portátil, para atender as necessidades da Administração Municipal e 
de Produtores Rurais Do Município De Coromandel – MG. Editais e inf. no e-mail licitacao@
coromandel.mg.gov.br no site www.coromandel.mg.gov.br e www.licitanet.com.br ou pelo 
telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. 
Coromandel-MG,  05 de julho de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira.

Lima & Pergher Industria e Comércio S/A, CNPJ n° 22.685.341/0006-95 torna 
público que obteve do Conselho Estadual de Política Ambiental - COPAM, por 
meio do Processo Administrativo nº 2374/2021, renovação da Licença de 
Operação – Licença Ambiental Concomitante (LAC 2), para Fabricação de 
produtos domissanitários, exceto sabões e detergentes e Fabricação de 
aromatizantes e corantes de origem mineral ou sintéticos e/ou sabões e 
detergentes e/ou preparados para limpeza e polimento, localizada na Avenida 
Airton Borges da Silva, n° 740, bairro Minas Gerais em Uberlândia, válida pelo 
prazo de 8 anos.
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