29 JAN 2018
BELO HORIZONTE

QUER COMPRAR OU QUER VENDER
FAZENDAS – AREAS RURAIS – SITIOS
CONDOMINIOS – CHACARAS E GALPOES
A SO RURAL TEM OS MELHORES NEGOCIOS
RURAIS DO BRASIL CONFIRA;
WWW.SORURAL.COM.BR
(31) 3458 4075 - 9 9909 7969 Whatsapp
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HORIZONTES 15
HOJE EM DIA

EDITAL DE INTIMAÇÃO
FERNANDO PEREIRA DO NASCIMENTO, Oficial do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de
Belo Horizonte, situado na Rua Rio de Janeiro, 1611. Bairro de Lourdes, Belo Horizonte/MG, segundo as
atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei n° 9.514/97, faz saber a todos quanto o presente edital virem ou
dele conhecimento tiverem, que ficam INTIMADOS o devedor fiduciante Douglas Ferreira Mendes
Júnior e o garantidor Tadeu José Pereira Oliveira E Souza, para satisfazer, no prazo de 15 (quinze)
dias, as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as
penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, conforme planilha disponível na sede
da serventia protocolizada sob o n° 455063, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis
ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação, referente ao Contrato de Financiamento Imobiliário n° 201410611, garantido por ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, firmado com Banco Inter S/A em
28/11/2014, registrado nesta Serventia sob o R-8 da matrícula n° 128.450, do imóvel situado na Rua
Maria Heilbuth Surette, nº 1295 / Apto. 201, Bairro dos Buritis, nesta cidade de Belo Horizonte/
MG, com saldo devedor no valor de R$21.191,46, em 17/01/2018. O pagamento deverá ser procedido
diretamente ao credor na agência bancária onde foi efetuado o contrato de financiamento, devendo o recibo
ser apresentado nesta Serventia. Poderá ainda o pagamento ser procedido diretamente na sede da serventia, mediante cheque administrativo ou visado, nominal ao credor fiduciário. Na oportunidade, ficam V.Sas.
cientificados que o não cumprimento das referidas obrigações, no prazo ora estipulado, garante o direito de
consolidação da propriedade do imóvel em favor do Credor Fiduciário - Banco Inter S/A - nos termos do art.
26, § T da Lei 9.514/97. Belo Horizonte. 17 de janeiro de 2018. p/ Fernando Pereira Do Nascimento –
Oficial de Registro – Guilherme T. Carvalho – Escrevente autorizado.

Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviário e Urbanos, Empregados Empresas de
Transportes de Cargas e Coletivos de Passageiros de Divinópolis, com base territorial em
Bom Despacho, Carmo do Cajuru, Cláudio, Nova Serrana e Oliveira - SINTTRODIV
EDITAL DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - EXERCÍCIO 2018
Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviário e Urbanos, Empregados
Empresas de Transportes de Cargas e Coletivos de Passageiros de Divinópolis, com base territorial em
Bom Despacho, Carmo do Cajuru, Cláudio, Nova Serrana e Oliveira - SINTTRODIV, CNPJ 20.916.664/
0001-02, com sede na Rua do Comércio, nº 11 - Bairro Centro - Divinópolis/MG - CEP 35.500-038;
NOTIFICA AS EMPRESAS DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE PASSAGEIROS (URBANO,
INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL, FRETAMENTO E TURISMO) DO TRANSPORTE DE CARGA
EM GERAL (Leis 12.619/12 - 13.103/15) E AS EMPRESAS QUE EMPREGAM TRABALHADORES
NAS CATEGORIAS DIFERENCIADAS, SEJAM NO COMÉRCIO, INDÚSTRIA, AGRICULTURA,
CRÉDITO, EDUCAÇÃO E CULTURA, COMUNICAÇÕES E PUBLICIDADE, ASSEIO E
CONSERVAÇÃO, que possuem em seu quadro de funcionários: trabalhadores da categoria profissional,
aqueles que laboram com vínculo empregatício e tem subordinação hierárquica na base territorial acima
mencionada, mesmo que sejam de formas avulsas ou temporárias, em empresas de transportes de
passageiros; transportes de fretamentos; transportes de turismos; transporte escolar; transportes e
coletas de: cargas sólidas; cargas líquidas em garrafas, tambores e tanques; produtos perecíveis;
produtos agrícolas, pecuários, florestais, sucoalcoleiros; produtos gasosos, explosivos, inflamáveis,
corrosivos; motoristas e condutores de veículos nos transportes de: logísticas e multimodais; produtos
industrializados em confecções, artefatos de couros, alimentos; cargas próprias; comércios atacadistas
e varejistas; documentos bancários; minérios brutos e beneficiados; em empresas de asseios,
conservações, coletas de lixos urbanos, hospitalares e industriais; transportes terceirizados; transportes
na construção pesada, civil e do mobiliário; operadores de máquinas móveis, equipamentos leves e
pesados cuja atividade profissional para locomoção seja exigida CNH - Carteira Nacional de Habilitação;
motoristas, condutores e ajudantes de motoristas empregados de empresas de quaisquer atividades
econômicas; movimentadores de mercadorias transportadas; com observância também no §3° do artigo
511 da Consolidação das Leis do Trabalho, todos com atuação Municipal, Urbana, Intermunicipal,
Interestadual, Internacional, Áreas Internas e Vias Públicas; para que fiquem OBRIGADAS A
EFETUAREM O DESCONTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL EXERCÍCIO 2018 de seus empregados
representados por este Sindicato, conforme determina o Art. 511, da CLT, em seu parágrafo 3º, 582 da
CLT, Leis 12.619/12 e 13.103/15; observando o disposto nos artigos 8º, incisos III, IV e VI; 7º e XXVI da
Constituição Federal, c/c com os artigos 545, 543 alínea "e" e 462, 578, 579, 580 e 582 da CLT, tudo em
observância no que dispõe a Lei 13.467/2017, conforme autorização prévia e expressa para a cobrança
da Contribuição Sindical Profissional, dada pela categoria em Assembleias Gerais Extraordinárias
realizadas conforme a seguir: a) ASSEMBLEIA GERAL realizada no dia: 29 de Novembro de 2017,
para os Trabalhadores lotados nas Empresas do Setor de Coleta, Limpeza e Industrialização do
Lixo, de Divinópolis/MG, bem como nas bases territoriais: Bom Despacho, Carmo do Cajuru, Cláudio,
Nova Serrana e Oliveira/MG; CCT SINTTRODIV X SINDILURB; b) ASSEMBLEIA GERAL realizada
no dia: 29 de Novembro de 2017, para os Trabalhadores lotados nas Empresas de Asseio e
Conservação de Divinópolis/MG, bem como nas bases territoriais: Bom Despacho, Carmo do Cajuru,
Cláudio, Nova Serrana e Oliveira/MG; CCT SINTTRODIV X SEAC; c) ASSEMBLEIAS GERAIS
realizadas nos dias: 10 à 21 de Janeiro de 2018, para os Trabalhadores em Transportes: Motoristas,
Auxiliares de Viagem, Fiscais, Bilheteiros, Mecânicos, Pessoal de Escritório e Manutenção em Geral,
lotados nas Empresas de Transporte Coletivo Intermunicipal, Interestadual, Fretamento e Turismo
de Divinópolis/MG, bem como nas bases territoriais: Bom Despacho, Carmo do Cajuru, Cláudio, Nova
Serrana e Oliveira/MG; CCT SINTTRODIV SINDPAS; d) ASSEMBLEIAS GERAIS realizadas nos dias:
10 à 21 de Janeiro de 2018, para os Trabalhadores em Transportes: Motoristas, Cobradores, Fiscais,
Mecânicos, Pessoal Escritório e Manutenção em Geral, lotados nas Empresas de Transporte Coletivo
Urbano - Consórcio Transoeste e demais empresas do setor lotadas no município de Divinópolis/MG;
CCT SINTTRODIV X SETRO; e) ASSEMBLEIAS GERAIS realizadas nos dias: 15 à 25 de Janeiro de
2018, para os Trabalhadores em Transportes: Motoristas, Ajudantes, Conferentes, Mecânicos, Pessoal
de Escritório e Manutenção em Geral, lotados nas Empresas de Transporte de Cargas em Geral, da
cidade de Divinópolis/MG, bem como nas bases territoriais: Bom Despacho, Carmo do Cajuru, Cláudio,
Nova Serrana e Oliveira - MG; CCT SINTTRODIV X SETCEMG e SINTTRODIV X SETCOM; f)
ASSEMBLEIAS GERAIS realizadas nos dias: 22 à 25 de Janeiro de 2018, para os Trabalhadores em
Transportes: Motoristas, Ajudantes e Operadores de Empilhadeira, lotados nas Empresas de Transportes
e Distribuição de Bebidas: SPAL - Indústria Brasileira de Bebidas S/A - Coca Cola FEMSA; Brasul
Bebidas Ltda., Cervejaria Petrópolis, Transfontes e AD Comércio e Distribuição e demais empresas
do setor da cidade de Divinópolis/MG, bem como nas bases territoriais: Bom Despacho, Carmo do
Cajuru, Cláudio, Nova Serrana e Oliveira - MG; CCT SINTTRODIV X SETCEMG, SINTTRODIV X
SETCOM e SINTTRODIV X CLASSE PATRONAL. O referido desconto deverá ser efetuado sobre os
salários de março do corrente ano e recolhido em estabelecimento bancário credenciado pela Caixa
Econômica Federal até o dia 30 de abril de 2018. O não recolhimento na data prevista implicará em
multa prevista no Art. 600 da CLT. As guias de recolhimento estão disponíveis pelo site: www.caixa.gov.br
e caso a empresa não consiga retirar via internet, poderá solicitar informações junto ao SINTTRODIV, a
Rua do Comércio nº 11 - Centro - Divinópolis/MG, Telefax: (37) 3221-5064 / 3221-5520 - horário: de
08h00min às 11h00min e de 13h00min às 17h30min. Divinópolis, 26 de Janeiro de 2018.
ERIVALDO ADAMI DA SILVA - Presidente.

