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

Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 07 de Agosto 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, ACTUAL AGRICOLA COMERCIO E REPRESENT, CPF/CNPJ nº 
06203837000114, ANDRE RODRIGUES STRACK, CPF/CNPJ nº 04677634610, LETICIA FERREIRA 
STRACK, CPF/CNPJ nº 07546087600, 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$ 342.457,69, em 06/08/2019, 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 155552841631-0 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 149 381, 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 administrati-
vo 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

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE/PRESENCIAL 
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA-MG torna público, que levará á 
LEILÃO PÚBLICO ON-LINE/PRESENCIAL (SIMULTÂNEO), Através do site www.rafa-
elleiloeiro.com.br com inicio dia 30/07/2019. E na sala de reuniões da Prefeitura – NO 
DIA 14 DE AGOSTO DE 2019 ÁS 14:00HRS, (54) TERRENOS URBANOS no 
município de Centralina-MG, DE DIFERENTES VALORES E TAMANHOS, CONFOR-
ME EDITAL. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br.34-99116-3933.

Rafael Araújo Gomes-Leiloeiro Público Oficial-JUCEMG Nº 941

LEILÃO PÚBLICO JUDICIAL 5º VARA FEDERAL DE UBERLÂNDIA-MG - SOMENTE ON-LINE 
O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JOSÉ ALEXANDRE ESSADO, JUIZ FEDERAL DA 
5a VARA DA SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE UBERLÂNDIA-MG, na forma da lei. Faz saber, a 
todos quanto o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que será realizado LEILÃO 
JUDICIAL NA MODALIDADE ELETRÔNICA, através do sítio www.rafaelleoloeiro.com.br, para 
alienação e arrematação de bem(ns) penhorado(s) (DUAS CARRETAS REBOQUE) nos autos 
da ação e de acordo com as regras expostas no edital de Leilão: PROCESSO N": 
2004.38.03.001780-1, CLASSE: 3300 - EXECUÇÃO FISCAL/OUTRAS. EXEQUENTE: 
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQU1TETURA E AGRONOMIA DE MINAS 
GERAIS - CREA/MG - CNPJ 17.254.509/0001-63.
EXECUTADO: ASA INDÚSTRIA AERONÁUTICA LTDA - CNPJ 22.394.266/0001-07
PERÍODO DO LEILÃO ONLINE: 30 (TRINTA) DIAS - INÍCIO DIA 15/07/2019, ÀS 14:00 HORAS 
E TÉRMINO DIA 13/08/2019, ÀS 14:00 HORAS. TEL. (34) 3212-9939, CEL. (34) 99116-3933.

E-maÍl: contato@rafaelleiloeiro.com.br, rafaelleiloeiro@gmail.com
sítio: www.rafaelleiloeiro.com.br,

Rafael Araújo Gomes - Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG Nº 941

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas atribuições
legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 096/2019, na modalidade "Pregão
Eletrônico" do tipo "Menor Preço Global", via site da Caixa - CEF, perante Pregoeiro designado,
que receberá as Propostas Comerciais até às 09:00 horas do dia 28 de agosto de 2019, horário de
Brasília - DF, tendo a Sessão Pública para recebimento dos lances das 10:00 horas até às 11:00 horas
do dia 28 de agosto de 2019. O processo licitatório visa  o  Registro de Preços para futura ou eventual
contratação de assistência técnica relativa à manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de
peças e óleos lubrificantes em compressores de parafuso e compressores alternativo de pistão, marcas
COMPAIR e SCHULZ, em atendimento à Diretoria Técnica, estando o Edital à disposição no endereço
eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada a participação das empresas ao credenciamento
no site até as 23:59 horas do dia 26 de agosto de 2019. Os interessados poderão obter informações
através do telefone (34) 3233-0875. Uberlândia, MG, 09 de agosto de 2019. Paulo Sérgio Ferreira
- Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃ O
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2019 - PREGÃO

ELETRÔNICO "MENOR PREÇO GLOBAL"

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA DE CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIA-
ÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, DE DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO EM 

NEGÓCIOS.
Ficam convocados todos os interessados, nos termos do art. 53, caput, da Lei 10.406 
de 10 de janeiro de 2002 (NCC), para a realização de Assembleia Geral de Constituição 
de Associação e Aprovação de Estatuto,bem como Eleição da Primeira Diretoria, a 
realizar-se no próximo dia 27/08/2019, na sala 125, localizada na Av. do Bálsamo, n. 
298, Bairro Vallée, naCidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerias - CEP 38.413-
-135. A primeira convocação dar-se-á às 9:00 e a segunda convocação dar-se-á às 
9:30 do dia mencionado, onde instalar-se-á a Assembleia para deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: 1º-  Constituição da Associação; 2º- Apreciação e aprovação 
doEstatuto social; 3º- Eleição para os órgãos dirigentes da Associação; 4º- Definição de 
sede provisória. Uberlândia, 08 de agosto de 2019.SILVIO ROBERTO DIREITO 
PASSOSA PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, por meio da Secretaria Municipal de

Meio Ambiente e Serviços Urbanos, torna público o interesse em aderir à Ata de
Registro de Preços nº 199/2019 - A, oriunda do Pregão Eletrônico para Registro de
Preços nº 199/2019, realizado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social,
Trabalho e Habitação, para aquisição de m ateriais. Item: 13 - Thinner, Marca:
Itaqua - Qtd: 8, UN = Gl, Valor Unitário: R$50,93; Item: 10 - Tinta secagem rápida
marfin, Marca: Universo - Qtd: 125, UN = La, Valor Unitário: R$64,82. Uberlândia/
MG, 07 de agosto de 2019. JOÃO BATISTA FERREIRA JUNIOR - Secretário Municipal
de Meio Ambiente e Serviços Urbanos.

AVISO DE INTENÇÃO DE ADESÃO À ATA
DE REGISTRO DE PREÇOS

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br ESPORTE | A7

1º TRIMESTRE

Santos teve prejuízo 
DE R$ 18 MILHÕES
Líder do Campeonato 

Brasileiro, o Santos gastou 
R$ 18 milhões a mais do 
que arrecadou no primeiro 
trimestre deste ano. A con-
clusão da comissão fiscal 
do conselho deliberativo 
foi protocolada no clube no 
último dia 1º e reclama, entre 
outras coisas, do dinheiro 
gasto com o departamento 
de futebol profissional.

Os conselheiros também 
questionam gastos da di-
retoria como a contratação 
de um escritório de crimina-
listas para atuar de forma 
“preventiva”.

O relatório de 13 pá-
ginas aponta que o clube 
terminou março no ver-
melho em R$ 18.203.348 
quando o orçamento previa 
lucro de R$ 13.408.840,59. 
Segundo os integrantes da 
comissão, a dívida do San-
tos no curto prazo é de R$ 
393.444.656,50.

A pior notícia para o pre-
sidente José Carlos Peres 
é que o nível de endivida-
mento foi de 10,21% da 
receita prevista para 2019. 
Se considerados apenas os 
primeiros três meses do ano, 
chegou a 52,70%. O limite 
permitido pelo estatuto do 
clube é de 10%. Em último 
caso, isso poderia levar a 
mais um pedido de impea-
chment do presidente.

Em setembro do ano 
passado, Peres conseguiu 
evitar sua saída do cargo 
em uma assembleia geral 
de sócios. 

O pensamento de parte 
dos conselheiros da oposi-
ção é que não há clima po-
lítico para retirar o dirigente 
por causa da campanha 
da equipe no Campeonato 
Brasileiro. O Santos é líder 
da competição com quatro 
pontos de vantagem sobre 
o Palmeiras, segundo colo-
cado. Isso é atribuído, em 
boa parte, ao desempenho 
da comissão técnica lide-
rada pelo argentino Jorge 

Sampaoli.
Pelas planilhas da comis-

são, a folha de pagamentos 
do departamento de futebol, 
com impostos e direitos de 
imagem incluídos, foi de 
R$ 36.548.249 no perío-
do, representando quase a 
metade de toda a receita 
do clube. Para os cinco 
conselheiros que integram 
a comissão fiscal, a diretoria 
está torpedeando o futuro do 
Santos.

“O desejo de termos um 
time campeão não é exclu-
sividade deste ou daquele, 
todos nós, sem exceção, te-
mos esse desejo e torcemos 
para alcançar esse objetivo, 
não é privilégio de alguns. A 
busca por uma equipe ‘com-
petitiva’ ou a ida ao merca-
do para atender ‘pedidos 
da comissão técnica’ está 
atingindo níveis que, salvo 
melhor juízo de nossa parte, 
fogem do limite seguro da 
racionalidade, correndo, de 
forma irrefreável, em direção 
a total irresponsabilidade”, 
afirma o relatório.

Na semana passada, 
Sampaoli chegou a recla-
mar que não teve pedidos 
de reforços atendidos pela 
diretoria.

Entre os contratos cele-
brados, a comissão questio-
na a contratação da Malava-
si Sociedade de Advogados, 
prestar serviços jurídicos na 
esfera criminal, “de consulto-
ria preventiva, extrajudicial, 
administrativa na defesa do 
contratante [Santos] e de 
seus prepostos e funcioná-
rios”, diz o texto.

A comissão não informa 
o valor do contrato, que obri-
ga a pagamentos mensais 
pelo clube.

O Santos também fez 
acordo para locações de veí-
culos para atender funcioná-
rios do clube, o presidente e 
dois jogadores. 

 � FOLHAPRESS

Uberlândia Lobos estreia 
amanhã na Copa Mogiana
 | TIME UBERLANDENSE VIAJA A UBERABA PARA ENFRENTAR OS ZEBUS NO UBERABÃO

 � ÉDER SOARES

O Uberlândia Lobos co-
meça a sua trajetória 
na Copa Mogiana de 

Futebol Americano neste do-
mingo (11). O time vai a Ube-
raba para encarar os Zebus no 
Uberabão, às 14h, em partida 
válida pela primeira rodada da 
Conferência A da competição.

Com quase oito meses 
de preparação, o técnico dos 
Lobos, Diogo Sartini, afirma 
que a expectativa para a ter-
ceira edição do campeonato 
é a melhor possível. Segundo 
ele, a diretoria do clube montou 
o cronograma de 2019 pen-
sando na Mogiana. “Estamos 
preparados para a estreia. É 
claro que existe o nervosismo, 
principalmente dos novatos, 
mas estamos otimistas e que-

remos fazer um bom jogo para 
encaminhar a classificação”, 
disse.

O time não contará com a 
presença de Gabriel Werlang, 
quarterback dos Lobos. O 
uberlandense viajou para os 
Estados Unidos na última se-
mana para fazer um intercâm-
bio em Wheeling, cidade de 
West Virginia. Ele participará 
da equipe de futebol ameri-
cano da Escola Linsly, como 
aluno do ensino médio.

“[O Gabriel] tem uma qua-
lidade ímpar, mas já tínhamos 
um plano B que foi colocado 
em ação. Tivemos tempo para 
fazer os ajustes necessários e 
para nos adaptarmos. Acredi-
tamos no potencial da equipe 
e na experiência dos veteranos 
para fazer a diferença em cam-
po”, afirmou Sartini.

 � DESISTÊNCIA

Integrante do grupo do 
Uberlândia Lobos, a equipe 
Barões de Ribeirão Preto 
comunicou à organização 
da Copa Mogiana que não 
participará da terceira edição 
da competição. Com isso, foi 
aplicado WO em todas as 
partidas que o time disputaria. 
Sendo assim, Franca Carras-
cos, Uberaba Zebus e o time 
uberlandense ganharam uma 
vitória cada na conferência.

O primeiro jogo da Mogia-
na aconteceu no último dia 
28 pela Conferência B. Atual 
campeão da competição, 
o Sertãozinho Bullcaneers 
recebeu o estreante Pirajuí 
Golden Warriors e acabou 
derrotado por 7 a 0.

FUTEBOL AMERICANO

REFORÇO

Fluminense anuncia a contratação de Lucão
O Fluminense anunciou a 

contratação do atacante Lu-
cão, vice-artilheiro da Série B 
em 2018, quando atuava pelo 
Goiás. O jogador estava no 
Kuwait SC e assinou contrato 
até o final do ano que vem.

Ele tem passagens pelo 
futebol da Moldávia, do Japão e 
de Portugal, além de ter defen-
dido clubes menores no Brasil.

“É um sonho que está se 
tornando realidade. Desde 
pequeno a gente vê grandes 

jogos pela televisão e, para 
mim, estar aqui é fantástico. 
Não tenho nem palavras para 
poder descrever. É um sonho 
de garoto jogar em um time 
com uma camisa que tem tan-
to peso. Só posso agradecer 
a Deus por ter recebido essa 
oportunidade e trabalhar muito 
para retribuir”, disse.

O centroavante é a quarta 
contratação da gestão de Ma-
rio Bittencourt, que já trouxe 
Wellington Nem, Muriel e Nenê 
para as Laranjeiras desde que 
tomou posse.

O Flu encara neste sábado 
o Atlético-MG, às 19h, no Inde-
pendência, pelo Campeonato 
Brasileiro.

GUSTAVO ARAÚJO/UBERLÂNDIA LOBOS

CLASSIFICAÇÃO

CONFERÊNCIA A

Uberlândia Lobos 

 1/0/0

Franca Carrascos

1/0/0

Uberaba Zebus 

1/0/0

Barões/Ribeirão Preto 

(desistiu da competição)

CONFERÊNCIA B 

Pirajuí Golden Warriors  

1/0/0

Monte Alto Rippers  

0/0/0

Prudente Thunders  

0/0/0

Sertãozinho Bullcaneers 

0/0/1


