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LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO  19/10/2021 ÀS 15H00 - 2º LEILÃO  22/10/2021 ÀS 15H00

Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do 
presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-
12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na 
forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Alameda Santos, 787, 13º andar, 
Cj. 132, Jardim Paulista, São Paulo-SP e “online” através do site do Leiloeiro Ofi cial: www.megaleiloes.com.br.
Serão adotadas todas as recomendações de prevenção contra o Covid-19, conforme estipulado pelo Ministério da Saúde. 
Localização do imóvel: Uberlândia-MG. Jardim Inconfi dência. Loteamento Fechado Santa Paula Royal Park Residence. 
Alameda Mar Vermelho, nº 230 (Lt. interno nº 27-Qd. nº 07). CASA EM CONDOMÍNIO. Áreas totais: terr. 346,80m² e constr. 
318,00m² (estimada no local). Matr. 109.581 do 1º do RI local. Obs.: (i) Regularização e encargos perante os órgãos 
competentes para averbação do nome da rua, numeração predial e área construída apurada no local, correrão por conta 
do comprador; (ii) Na AV-3 da matrícula consta que o imóvel está sujeito às restrições urbanísticas e condições especiais 
de uso do loteamento; (iii) Consta Ação de Prestação de Contas com Pedido de Tutela de Urgência em trâmite perante a 
8ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG, processo nº 5022777-26.2016.8.13.0702. O Vendedor reponde pelo resultado 
da ação de acordo com os critérios e limites estabelecidos no edital. (iv) Ocupada (AF). 1º Leilão: 19/10/2021, às 15:00 
hs. Lance mínimo: R$ 1.606.811,85. 2º Leilão: 22/10/2021, às 15:00 hs. Lance mínimo: R$ 994.073,78. Condição 
de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o 
cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das 
datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição 
do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do 
artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017.Os interessados devem consultar as condições de 
pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.megaleiloes.com.br. Para 
mais informações - tel.: (11) 3149-4600. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Ofi cial JUCESP nº 844

Callink Serviços de Call Center Ltda, comunica a funcionária VITORIA FERREIRA DOS SANTOS 
(CTPS 001143482/série 0060 MG) que, considerando sua ausência injustificada do trabalho por 
mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, a mesma está dispensada, a partir da 
presente data, 29/09/2021, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT. Fica 
a funcionária comunicada que deverá apresentar sua CTPS no dia do acerto rescisório, junto ao 
Atendimento RH da empresa, para as devidas anotações e baixa, bem como deverá entregar no 
prazo de 48 úteis em aludido departamento todos os equipamentos e materiais relativos à empresa, 
tais como: crachá, cartão Policard farmácia, cartão Unimed, cartão Uniodonto, cartão Cinépolis, 
uniforme, head-fone, cadeado do armário e tudo mais. Fica a funcionária comunicada que o acerto 
rescisório/homologação será dia 07/10/21 às 14:00 horas no Atendimento RH, no seguinte 
endereço: Rua Niterói, nº 1771. 

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária YONARAH EVANGELISTA SANTOS 
(CTPS 006707396/série 0040 MG) que, considerando sua ausência injustificada do trabalho por 
mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, a mesma está dispensada, a partir da 
presente data, 29/09/2021, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT.  Fica 
a funcionária comunicada que deverá apresentar sua CTPS no dia do acerto rescisório, junto ao 
Atendimento RH da empresa, para as devidas anotações e baixa, bem como deverá entregar no 
prazo de 48 úteis em aludido departamento todos os equipamentos e materiais relativos à empresa, 
tais como: crachá, cartão Policard farmácia, cartão Unimed, cartão Uniodonto, cartão Cinépolis, 
uniforme, had-fone, cadeado do armário e tudo mais . Fica a funcionária comunicada que o acerto 
rescisório/homologação será dia 07/10/2021  às 14:00 no Atendimento RH, no seguinte endereço: 
Rua Niterói, nº 1771. 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG
Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 114/2021 - Pregão Eletrônico - “Menor 
Preço”- Lote/Item - Estimado - Disputa Aberta. 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 114/2021, na modalidade “Pregão Eletrônico”, do tipo “Menor 
Preço” - Lote/Item - Estimado, via site da Caixa - CEF, perante Pregoeiro designado, que 
receberá as Propostas Comerciais até às 08:30 horas do dia 21 de outubro de 2021, horário 
de Brasília - DF, tendo a Sessão Pública para recebimento dos lances das 14:00 horas até 
as 16:00 horas do dia 21 de outubro de 2021. O processo licitatório visa a contratação 
exclusiva de Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparadas para aquisição 
de conexões para hidrômetro (tubetes curtos, porcas, anéis borracha e de vedação e kit 
porca e tubete), em atendimento à Diretoria Financeira, estando o Edital à disposição no 
endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada a participação das empresas 
ao credenciamento no site até as 18:00 horas do dia 20 de outubro de 2021. Uberlândia, 01 
de outubro de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 060/2021

TIPO “MENOR PREÇO POR ITEM”

A Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte E Lazer - FUTEL, autorizada pelo Diretor 
Geral, através do Núcleo de Compras e Licitações – fará realizar licitação supramencionada 
– objeto: Futura ou eventual contratação de empresa enquadrada na condição de 
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, contendo item para ampla concorrência, 
para o fornecimento de refletor industrial led cob, 180 w-5.000k, em atendimento a Futel. 
a sessão pública na internet para recebimento das propostas estará aberta até as 09:00 
horas do dia 20 de outubro de 2021, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. 
Uberlândia, 01 de Outubro de 2021. Edson Cezar Zanatta - Diretor Geral da FUTEL.

O SECOVI Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais 
e Residenciais, Condomínios Comerciais e Residenciais e Shopping Centers do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba, em conformidade com o disposto nos arts. 24 a 29 de Estatuto Social CONVOCA a categoria 
econômica representada para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada na sede do 
SECOVI, situado na Av. Ubiratan Honório de Castro nº 220, Bairro Santa Mônica, no dia 06 de outubro 
de 2021, às 16:00 horas, para deliberação da seguinte ordem do dia:
a) Contribuição Confederativa – Aprovação e definição do valor e vencimento da contribuição 
confederativa para o exercício 2021.
A Assembleia será instalada com a presença de no mínimo 50% dos associados, em primeira chamada, 
ou meia hora mais tarde, em segunda chamada com qualquer número de presentes. As empresas e 
condomínios associados e em dia com as mensalidades sindicais poderão ser representados pelos seus 
sócios proprietários, síndicos ou prepostos, com os respectivos documentos comprobatórios.

Uberlândia-MG, 30 de setembro de 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Ronaldo Arantes de Mendonça
Presidente – SECOVI-TAP

Uberlândia-MG, 30 de setembro de 2021

Ronaldo Arantes de Mendon
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Investigação aponta fraude no boxe na Olímpiada do Rio
 AGÊNCIA BRASIL

Um sistema de manipula-
ção foi usado no torneio de 
boxe da Olimpíada do Rio de 
Janeiro de 2016, apontou uma 
investigação independente 
encomendada pela Associa-
ção Internacional de Boxe 
(Aiba) em um relatório divul-
gado nesta quinta-feira (30).

O chefe da investigação, 
Richard McLaren disse que 
os três primeiros estágios 
da investigação analisaram 
a arbitragem e os juízes da 
Rio 2016, na qual decisões 
polêmicas em certas lutas 
renderam manchetes.

“As sementes disso foram 
plantadas anos antes, come-
çando no mínimo nos Jogos 
Olímpicos do século 21 até 
os eventos de cerca de 2011 e 
Londres 2012”, disse McLaren 
em uma coletiva de imprensa 
em Lausanne. 

“As competições eliminató-
rias ao longo do caminho para 

a participação no Rio em 2016 
foram o campo de treino para 
a corrupção e manipulação de 
lutas no Rio. Na eliminatória 
olímpica, a metodologia de 
manipulação foi calibrada em 
antecipação ao uso no Rio”, 
afirmou.

McLaren disse ainda que 
não poderia comentar se os 
resultados das lutas manipu-
ladas serão revertidos e que, 
como investigador-chefe, não 
cabe a ele decidir.

O relatório disse que um 
estudo abrangente indicou 
que ao menos nove combates 
são suspeitos e que dois fize-
ram o sistema “desmoronar 
publicamente”.

Entre eles estão a dis-
puta da medalha de ouro 
dos pesos-pesados entre 
o russo Evgeny Tischenko, 
que sagrou-se campeão, e 
o casaque Vassily Levit, e a 
luta das quartas de final dos 
pesos-galo entre o irlandês 
Michael Conlon e o russo 

Vladimir Nikitin, que foi meda-
lhista de bronze.

O Comitê Olímpico In-
ternacional (COI) disse que 
“aguarda receber o relatório 

de Richard McLaren para 
estudar cuidadosamente as 
conclusões, a fim de definir se 
e quais consequências preci-
sam ser extraídas”.

D
IV

U
LG

A
Ç

Ã
O

Investigação analisou 
a arbitragem e os 
juízes da Rio 2016
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