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COMARCA DE ARAGUARI /MG - EDITAL DE INTIMAÇÃO

A Oficial do Cartório de Registro de Imóveis de Araguari/MG com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o devedor fiduciante, DANILO SOUSA MONTES, CPF/CNPJ n° 051.319.816-46, que está em lugar 
ignorado, incerto ou inacessível, para se dirigir, preferencialmente, ao endereço da credora fiduciária COOPERATIVA 
DE CRÉDITO ARACOOP – SICOOB ARACOOP, ou ao endereço desta Serventia, situada na Avenida Tiradentes, 
134, Centro, Araguari, MG – CEP: 38440-238, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última 
publicação deste edital, que será publicado em três dias consecutivos, o encargo no valor de R$289,426,73, em 
01/09/2021, 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 659933 com garantia 
de alienação fiduciária registrada na matrícula nº 17.739, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório de Registro de Imóveis 
de Araguari/MG . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente a credora, o recibo deverá ser apresentado ao 
Cartório de Registro de Imóveis de Araguari/MG. Caso o pagamento não seja realizado diretamente a credora, o 
pagamento perante esta Serventia deverá ser por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à 
ordem”, nominal a credora fiduciária 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 da credora fiduciária COOPERATIVA 
DE CRÉDITO ARACOOP LTDA – SICOOB ARACOOP, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que 
chegue ao conhecimento dos devedores, expediu-se este edital.

Araguari/MG, 02 de Setembro de 2021.
Documento assinado digitalmente por: 

Maria das Graças Nunes Ribeiro - Oficial de Registro

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 38/2021. A Prefeitura Municipal de Coromandel torna 
publico aos interessados que o processo em referencia, que estava suspenso, terá sua reabertura 
programada para o dia 24 de setembro de 2021 às 13:30 hs o Processo Licitatório de n° 127/2021, na 
Modalidade de Pregão Presencial de n° 38/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada em elaboração de projetos elétricos de extensão e modificação de rede de 
distribuição, para a ampliação da iluminação pública em ruas, avenidas e distritos do Município de 
Coromandel-MG, com participação exclusiva de Micro Empresas, Empresas de Pequeno Porte e 
Microempreendedor Individual. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.
coromandel.mg.gov.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur 
Bernardes n° 170. Coromandel-MG,  09 de setembro de 2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.
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a gente viver todos os dias isso 
dentro do território, seja pelo 
machismo imposto, seja pelo 
projetos que insistem adentrar 
em nossos territórios com seus 
projetos desenvolvimentistas”, 
disse Nyg.

Segundo a mais recente 
edição do Atlas da Violência, 
divulgada no fim de agosto, 
a taxa de assassinatos entre 
indígenas cresceu 21,6% en-
tre os anos de 2009 e 2019, 
saltando de 15 mortos por 100 
mil habitantes para 18,3 por 100 
mil habitantes.

De acordo com o Fórum 
Brasileiro de Segurança Pú-
blica, responsável pela publi-
cação, elaborada em parceria 

com o Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Ipea) e 
com o Instituto Jones dos San-
tos Neves, o aumento da taxa 
vai na contramão do resultado 
verificado entre a população em 
geral, que, no mesmo período, 
caiu de 27,2 homicídios por 100 
mil habitantes para 21,7 por 100 
mil habitantes.

Além de apoio financeiro 
para custear a permanência 
das participantes na cidade, a 
organização da marcha pede 
a quem puder comparecer 
ao local que doe alimentos, 
água, fraldas para as crianças 
e outros itens que possam ser 
distribuídos aos participantes 
da marcha.

As forças de segurança do 
Distrito Federal recomendaram 
que, por precaução, as mulheres 
ficassem aqui mesmo, no 
acampamento. Decidimos não 
fazer hoje a marcha até a Praça 
dos Três Poderes por entender 
que ainda há muita gente 
armada na cidade, mas até o fim 
do evento decidiremos um outro 
momento
Danielle Guajajara à Agência Brasil
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