
TERÇA-FEIRA
19 DE NOVEMBRO DE 2019

Cartório Araguari
Endereço: Avenida Tiradentes, 134, Centro, Araguari, MG - 38440-238

Horário de atendimento: De segunda à sexta, das 8:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:30

Araguari, 13 de Novembro de 2019
Maria das Graças Nunes Ribeiro

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Araguari, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem intimar 
o(a) devedor(a) fiduciante, IVAN MARQUES CABRAL, CPF/CNPJ nº 10880644699, 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 Araguari, 
Avenida Tiradentes, 134, Centro, Araguari, MG - 38440-238, 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$ 6.975,51, em 12/11/2019, 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 844441282117-7 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 66346, do Livro 2 – Registro Geral, do 
Cartório Araguari . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser 
apresentado ao Cartório Araguari. 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 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 ARAGUARI - EDITAL DE INTIMAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2019 
TIPO MENOR PREÇO GLOBAL

Licitação Exclusiva para Microempresa e Empresa
de Pequeno Porte e Equiparadas.

O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Uberlândia - IPREMU, no uso de 
suas atribuições legais, por delegação de poderes na forma do Decreto S/Nº, de 17 de outubro de 
2019, torna público que fará realizar a licitação supramencionada - Objeto: Seleção e contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de reprografia e de impressão, com fornecimento 
de impressoras/copiadoras multifuncionais com a instalação inclusive dos estabilizadores em 
conformidade com a tensão e capacidade de cada equipamento, além de todo material de consumo 
inclusive toners e cartuchos, juntamente com a manutenção (preventiva e corretiva) dos equipamen-
tos, exceto papel, com estimativo mensal de 30.000 (trinta mil) cópias/impressões preto e branco e 
300 (trezentas) cópias/impressões coloridas, e caso ocorram cópias excedentes, os valores haverão 
de serem cobrados pelo valor unitário de cópia/impressão contratado.

O Edital encontra-se à disposição no Setor de Compras e Licitações do IPREMU em sua sede na 
Rua Bernardo Guimarães n° 125, Centro, Uberlândia/MG, das 12:00 às 17:00 horas, ou pela internet 
através do link http://bit.ly/2mfMSLW, ou via e-mail através do endereço eletrônico ipremu.com-
pras@ipremu.mg.gov.br, maiores informações sobre o certame licitatório pelo telefone (34) 
3239-6700, das 12:00 às 17:00 horas.

Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia 29 de novembro de 2019, às 14:00 
horas na Sala de Reuniões do IPREMU sito em sua sede, conforme endereço acima.

Aristides Carlos Ferreira
Superintendente Interino.

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO UBERLANDIA - MG
Data do leilão:19/11/2019 -A partir das: 12:00

Local: AGENCIA DA CAIXA - PRACA OSVALDO CRUZ, 390, CENTRO, UBERLANDIA , MG

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR, Leiloeiro Oficial matrícula JUCEMG: 831  estabelecido a AVENIDA 
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA, Nº 959, PATOS DE MINAS ,MG,  telefone 3438142286 faz 
saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 
8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, 
RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento 
de dívidas hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda  à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita mediante 
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço 
de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08 (oito) dias devidamente corrigido pelo índice 
que remunera as cadernetas de poupança do dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do 
sinal dado além da comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do 
imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização 
até no momento da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, e 
despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja 
ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do 
mesmo. 
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os 
imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED:1EEBD- CONTRATO: 8016100016375-  EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA- 
AGENCIA: 0161 AG UBERLANDIA 
EDILSON BARBOSA SILVA, BRASILEIRO(A), PROFESSOR,  CPF 49835858691, CI M 3.234.958 
SSP.MG, CASADO(A) COM SANDRA QUIRINO MACHADO SILVA, BRASILEIRO(A), COMERCIAN-
TE, CPF 98704079604, CI M 844352MG.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 201, MODULO I, 2º PAVIMENTO, CONDOMINIO 
RESIDENCIAL VILLA LOBOS, A AVENIDA MAESTRO VILLA LOBOS, Nº 615, LOTE A, QUADRA 
27-A,  BAIRRO TUBALINA, SETOR COLONIA, EM UBERLANDIA, POSSUINDO SALA, BANHO 
SOCIAL, COZINHA, TRES QUARTOS, BANHO DE EMPREGADA E AREA DE SERTVICO, 
CONTENDO 64,44M2 DE AREA UTIL; 12,50M2 DE GARAGEM, DE Nº 03, DO MODULO I; 15,60M2 
DE AREA COMUM; 92,54M2 DE AREA TOTAL, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITO-
RIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER. 
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 542.399,02
VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 148.000,00

PATOS DE MINAS, 25/10/2019
ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO UBERLANDIA - MG
Data do leilão:19/11/2019 -A partir das: 12:00

Local: AGENCIA DA CAIXA - PRACA OSVALDO CRUZ, 390, CENTRO - UBERLANDIA - MG

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR, Leiloeiro Oficial matrícula JUCEMG: 831 estabelecido a AVENIDA 
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA, Nº 959, PATOS DE MINAS, MG,  telefone 3438142286, faz 
saber que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 
8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, 
RC 08/70 e CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento 
de dívidas hipotecárias em favor de  CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
A venda  à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita mediante 
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço 
de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL será feita atraves de Carta de Crédito, 
conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida junto a qualquer Agência, após 
análise cadastral e comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes deste edital 
e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma  Agência da CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do 
imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização 
até no momento da realização da praça.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou cônjuges, 
casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º 
e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas inclusive condomínio correrão 
por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o 
responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O arrematante terá um prazo de 30 (trinta) dias para o registro da Carta de Arrematação ou do 
contrato/escritura de financiamento no cartório de registro de imóveis.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interresados, informações pormenorizadas sobre os 
imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED:1EF80- CONTRATO: 8016200020226- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL- AGENCIA: 0162 AG 
TUBAL VILELA
ANDERSON LUIZ DA SILVEIRA, BRASILEIRO(A), ELETRICISTA, CPF 04849209602, CI M-8013814 
SSP/MG, SOLTEIRO(A),  e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO, A RUA MARIO AUGUSTO PINTO, Nº 812, LOTE Nº 11, 
QUADRA Nº 457, BAIRRO SANTA MONICA, EM UBERLANDIA, COM A AREA CONSTRUIDA DE 
53,94M2, ARA DE 300,00M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTEN-
CES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER. 
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 33.090,86. VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 
192.000,00

PATOS DE MINAS, 25/10/2019
ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR

EDITAL

SINDICOMERCIO UBERLANDIA - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Visando dar 
mais transparência às contas e em obediência ao Estatuto Social da Entidade e demais 
legislações aplicáveis, pelo presente Edital ficam convocados todos os associados 
quites e no gozo de seus direitos sindicais para a Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada no dia 25 de Novembro de 2019, às 8:00 (oito) horas, em sua sede social na 
rua Atílio Valentini, nº 30 – Bairro Santa Mônica na cidade de Uberlândia, Estado de 
Minas Gerais para tratar da seguinte ordem do dia: a) Examinar, discutir e aprovar 
pareceres, DRE's, balancetes referentes a contas da Diretoria dos meses de Janeiro à 
Outubro de 2019; B) EXAMINAR, DISCUTIR E DELIBERAR SOBRE O RETIFICATIVO 
ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2019; C) EXAMINAR, DISCUTIR E DELIBERAR 
SOBRE A PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DO ANO 
DE 2020. Caso não haja comparecimento legal, referida Assembleia será instalada em 
segunda convocação às 8:30hs (Oito horas e trinta minutos), deste mesmo dia e no 
mesmo local, com qualquer número de convocados presentes. Uberlândia-MG, 19 de 
Novembro de 2019.

Robson Batista
Presidente

ALGAR TELECOM S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME n.º 71.208.516/0001-74 - NIRE nº 313.000.117-98
Assembleia Geral Extraordinária - Edital De Convocação

Ficam os Senhores Acionistas convocados, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76, para compare-
cerem à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada às 09 (nove) horas do dia 02 de dezembro 
de 2019, em sua sede social, localizada na Rua José Alves Garcia, n.º 415, Bairro Brasil, na Cidade de Uberlân-
dia, Estado de Minas Gerais, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1. Apreciar a proposta de cisão parcial da 
Companhia com incorporação da parcela cindida pela ALGAR TI CONSULTORIA S.A (“Algar TI”), sociedade 
anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME nº 05.510.654/0001-89, registrada na Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais sob o NIRE nº 313.001.098-95, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, 
na Rua Desembargador Jorge Fontana, nº 600, Edifício Orange – 5º, 6º e 7º Andares, Belvedere, CEP: 30.320-670; 
2. Apreciar e deliberar o protocolo e justificação da cisão /parcial da Companhia; 3. Ratificar a nomeação efetuada 
pelos administradores da Companhia da empresa de avaliação independente Apsis Consultoria Empresarial Ltda., 
responsável pela elaboração do laudo de avalição contábil do acervo da Companhia a ser incorporado na Algar TI; 
4. Apreciar e deliberar acerca do laudo de avaliação referido no item (3) acima; e 5. Apreciar e deliberar sobre a 
delegação de poderes à Diretoria da Companhia, para direta ou indiretamente, por meio de procuradores, tomar 
todas as providências e assinar todos os documentos necessários à formalização e implementação da cisão parcial da 
Companhia. INSTRUÇÕES ADICIONAIS: 1. Os documentos e propostas relacionados às matérias da assembleia 
ora convocada estão disponíveis aos Senhores Acionistas na sede da Companhia e nos sites http://ri.algartelecom.
com.br e www.cvm.gov.br. 2. Os acionistas poderão ser representados na assembleia, mediante a apresentação do 
mandato de representação, outorgado na forma do parágrafo 1º, do art. 126 da Lei 6.404/76. Uberlândia - MG, 14 de 
novembro de 2019. Luiz Alexandre Garcia - Presidente do Conselho de Administração

TRIBANCO CORRETORA DE SEGUROS S.A.
CNPJ: 09.602.520/0001-49 - NIRE: 3130002707-4

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 08 de Agosto de 2019
Data, Hora e Local: Realizada às 10 horas do dia 08 de agosto de 2019 na sede social da Tribanco 
Corretora de Seguros S.A., localizada na Cidade de Uberlândia-MG, na Av. Cesário Alvim, nº 2209, 
Sala A, Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP 38400-694 (“Companhia”). Presença: Acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do 
Livro de Presença dos Acionistas, ficando desta forma constatada a existência de quorum legal para 
instalação da Assembleia em primeira convocação. Convocação: Dispensadas as formalidades de 
convocação, na forma do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976. Mesa: Marco Túlio da Silva (Presidente) e Elis Simeão Christino (Secretária). Ordem do 
Dia: 1) Deliberar pela destituição de membro da Diretoria; 2) Deliberar pela eleição de membro da 
Diretoria. Deliberações: 1) Aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem 
ressalvas, a destituição sem justo motivo do Diretor Executivo da Sociedade, Sr. Edson Georges 
Nassar, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, administrador de empresas, 
inscrito no CPF sob o nº 114.581.988-55, portador da Cédula de Identidade nº 9.041.013-0 - SSP/
SP, domiciliado na Cidade de Uberlândia-MG, na Av. Cesário Alvim, nº 2209, Bairro Nossa Senhora 
Aparecida, CEP 38400-694. Ao final, os acionistas agradeceram o Sr. Edson Georges Nassar 
pelos relevantes serviços prestados à Companhia no exercício do seu mandato. 2) Aprovada, por 
unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, a eleição do Sr. Ricardo da Silva 
Batista, brasileiro, casado sob o regime da comunhão parcial de bens, engenheiro, inscrito no CPF 
sob o nº 255.064.148-54, portadora da Cédula de Identidade nº 22.822.875-X - SSP/SP, domiciliado 
na Cidade de Uberlândia-MG, na Av. Cesário Alvim nº 2209, Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP 
38400-694, como Diretor Executivo da Sociedade, com mandato unificado com os demais membros 
da diretoria até a Assembleia Geral que ocorrer no primeiro quadrimestre de 2020. Ratificada a 
eleição das Sras. Ângela Aparecida de Oliveira Vasconcelos e Rosana Ribeiro Miguel, eleitas 
em 10/04/2018 e com mandato até a Assembleia Geral que ocorrer no primeiro quadrimestre 
de 2020. O Diretor eleito será investido no respectivo cargo mediante a assinatura do termo de 
posse no livro próprio, oportunidade em que fará a declaração de desimpedimento prevista em lei. 
Encerramento: Discutidas e aprovada a matéria constante na ordem do dia, nada mais havendo 
a tratar, foi lavrada a ata a qual foi assinada pelo Presidente da Mesa, Marco Túlio da Silva, pela 
Secretária e Advogada Elis Simeão Christino inscrita na OAB/MG 66.886 e pela Acionista Banco 
Triângulo S.A. (Janderson de Miranda Facchin e Marco Túlio da Silva. Assinou Termo de Posse o 
Diretor eleito Ricardo da Silva Batista. Certifico que esta é cópia autêntica da original lavrada em 
livro próprio. Assinam digitalmente o Presidente da Mesa, Sr Marco Túlio da Silva e Advogada da 
Assembleia Geral Extraordinária, Elis Simeão Christino inscrita na OAB/MG 66.886. Uberlândia-
MG, 08 de agosto de 2019. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob 
o nº 7535956 em 29/10/2019 da Empresa Tribanco Corretora de Seguros S/A, Nire 31300027074 e 
protocolo 194149919 - 18/09/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTEA
FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL, autorizada pelo
Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - fará realizar licitação
supramencionada - objeto: SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ENQUADRADA NA
CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MECÂNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS
DA FROTA DA FUTEL, BEM COMO RETÍFICA EM GERAL COM FORNECIMENTO DE
PEÇAS ORIGINAIS PARA VEÍCULOS A DIESEL, GASOLINA E ETANOL DE DIVERSAS
MARCAS, DURANTE O ANO DE 2020. O Edital encontra-se à disposição no Núcleo de
Compras e Licitações da FUTEL, na Av. José Roberto Migliorini, nº 850, Bairro Santa Mônica,
Uberlândia/MG, telefone (34) 3235-6289 / (34) 3235-6165 das 08:30 às 17:00 horas ou por e-
mail: licitacaofutel@uberlandia.mg.gov.br ou pela internet https://www.uberlandia.mg.gov.br/
portal-da-transparencia/licitacoes-e-contratos/. Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para
abertura no dia: 04 DE DEZEMBRO DE 2019, ÀS 13:00 HORAS na Sala de Reuniões do
Núcleo de Compras e Licitações da FUTEL - na Sede Administrativa em frente à Arena
"Sabiazinho".Uberlândia, 14 de novembro de 2019.EDSON CEZAR ZANATTA.Diretor Geral da
FUTEL

AVISO  DE  LICITAÇÃO  PREGÃO  PRESENCIAL PARA  REGISTRO DE
PREÇOS Nº 090 /2019 TIPO "MENOR PREÇO POR LOTE"

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
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UEC faz recadastramento de sócios
 | INTERESSADOS TÊM ATÉ O DIA 30 DE MARÇO DE 2020 PARA FAZER PROCEDIMENTO, QUE VISA ELEIÇÃO DA DIRETORIA

 � ÉDER SOARES

Sócios do Uberlândia 
Esporte Clube (UEC) 
têm até o dia 30 de 

março de 2020 para fazer 
o recadastramento e poder 
participar das eleições para 
diretoria executiva, conselho 
deliberativo e fiscal, previstas 
para setembro. Nesta primei-
ra etapa, o recadastramento 
estará disponível para os 3,2 
mil sócios donos de títulos 
patrimoniais, beneméritos 
e patrimoniais remidos. O 
horário de atendimento é de 
segunda a sexta, das 13h às 
18h, na secretaria do clube, 
que fica na avenida Floriano 
Peixoto, no Juca Ribeiro. 
Numa segunda etapa, a ser 
divulgada, será aberto o re-
cadastramento para os sócios 
remidos da Vila Olímpica, 

cerca de 1 mil pessoas.
O custo da taxa para o 

recadastramento é de R$ 
25, sendo que o sócio rece-
berá um novo título, além de 
uma carteirinha, que servirá 
como documento para par-
ticipar das eleições do ano 
que vem e ter acesso à Vila 
Olímpica, até dezembro do 
ano que vem, quando termina 
o mandato da atual diretoria. 
Além disso, pagando R$ 50, o 
sócio poderá colocar também 
dependentes: marido, esposa 
e filhos menores de 18 anos.

“Temos que deixar claro 
que quem não fizer o reca-
dastramento, até março, não 
perderá nenhum direito, mas 
somente não estará apto 
para as eleições de 2020. Ele 
poderá fazer o recadastra-
mento depois deste período, 
normalmente, mas só poderá 
votar na eleição do próximo 

triênio”, disse o presidente 
do Conselho Deliberativo do 
UEC, Alessandro Marques, 
que ainda falou sobre a reor-
ganização do clube e maior 
transparência a partir do 
recadastramento.

“Vamos passar a contar 
com um arquivo físico mais 

completo e organizado, mas 
principalmente com um arqui-
vo eletrônico. Quando ele [o 
sócio] assinar o recadastra-
mento, autorizará o clube a 
publicar o seu nome no site 
do clube. Assim que terminar 
o recadastramento, divulga-
remos a lista integralmente 

no site oficial do Uberlândia 
Esporte. Acabou aquele ne-
gócio de antigamente, de 
esconder lista em época de 
eleição”, afirmou.

Para fazer o recadas-
tramento, o associado do 
Uberlândia Esporte Clube 
precisará levar até a secre-
taria do clube: duas fotos 
3x4 e cópias do RG, CPF ou 

CNH; certidão de casamento 
ou nascimento, comprovante 
de endereço e comprovante 
do título do UEC para os 
casos que não constem em 
listas anteriores. Taxa de R$ 
25 ou de R$ 50 para colocar 
dependentes. Após 15 dias 
do recadastramento o asso-
ciado retirará seu certificado 
e carteirinha do UEC.

ÉDER SOARES  

Presidente 
do Conselho 
Deliberativo, 
Alessandro 
Marques, diz 
que lista de 
sócios será 
colocada 
em site


