
QUINTA-FEIRA
28 DE NOVEMBRO DE 2019

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE 
UBERLÂNDIA no uso de suas atribuições, 
torna pública a disponibilização do Regulamento 
de Teste de Aptidão Física e o Regulamento da 
Prova Prática, referente ao Edital nº 01/2019. 
Informamos que será publicada, em sua 
íntegra, nos Quadro de Avisos e Publicações 
do Departamento Municipal de Água e Esgoto 
do Município de Uberlândia e divulgado no 
endereço eletrônico: www.dmae.mg.gov.
br e www.gestaodeconcursos.mg.gov.br.

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES EXTRA-JUDICIAIS E INTIMAÇÃO
 
 

   

  

                                         

Rodovia BR 365, Km 612, s/nº, Conj. Alvorada, fones: (34) 3229-6161 e 99988-1611,
Cep:38.407-180, UBERLÂNDIA (MG) e-mail: leiloesbrasil@leiloesbrasiluberlandia.com.br 

Home Page: www.leiloesbrasiluberlandia.com.br

LEILÕES BRASIL

GLENER BRASIL CASSIANO
DESDE 2002

 

LEILOEIROS 
ASSOCIADOS Matrícula Jucemg 470   Leiloeiro Oficial e Judicial

 1º PÚBLICO LEILÃO: DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2.019, ÁS 15:00 HORAS.
 2º PÚBLICO LEILÃO: DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2.019, ÁS 15:30 HORAS, SE 
NECESSÁRIO FOR.
 LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: na sede do Leiloeiro Oficial, sito á Rodovia 
BR 365, km 612, s/nº, ConjuntoAlvorada, CEP: 38.407-180, Uberlândia (MG).

GLENER BRASIL CASSIANO, leiloeiro público oficial, devidamente matriculado na JUCEMG – Junta 
comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 470, com escritório profissional sito á Rod. BR 365, Km 
612, s/nº, Conjunto Alvorada, Uberlândia (MG), fone (34) 3229-6161, CEP: 38.407-180, faz saber que 
devidamente autorizado e contratado pelo Vendedor ou Credor Fiduciário, venderá o imóvel a seguir 
identificado, na forma do Decreto Lei 21.981, de 19 de Outubro de 1.932, Decreto 22.427, de 1º de 
Fevereiro de 1.933 e artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de Novembro de 1.997, que dispõe sobre o Sistema 
de Financiamento Imobiliário, em PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, no dia, hora, e local acima referidos, 
para pagamento de dívidas, despesas, encargos legais, tributos, editais, despesas gerais e comissão 
devida ao Leiloeiro Oficial, em favor de MONTE HEBRON EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
SPE LTDA, EMPRESA PRIVADA, inscrita no CNPJ/MF 20.325.084/0001-40 (CREDORA FIDUCIÁ-
RIA), com sede em UBERLÂNDIA (MG), sendo a responsabilidade do pagamento em nome de 
RODRIGO AMARAL DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, MAIOR, CAPAZ, EMPREITEIRO, CPF 
811.434.350-87 (DEVEDOR FIDUCIANTE).

 IMÓVEL OBJETO DO LEILÃO:
- UM TERRENO SITUADO NESTA CIDADE, NA ANTIGA FAZENDA SÃO BENTO, DESIGNADO 
POR LOTE Nº 03 DA QUADRA Nº 07, NO LOTEAMENTO CONVENCIONAL ÁREA 3C1 RESIDEN-
CIAL MONTE HEBRON, MEDINDO DEZ (10,00) METROS NA FRENTE E AOS FUNDOS, POR 
VINTE E CINCO (25,00) METROS DE EXTENSÃO DOS LADOS, COM A ÁREA DE 250,00M2, 
CONFRONTANDO PELA FRENTE COM A RUA 3C1-06, PELO LADO DIREITO COM O LOTE Nº 04, 
PELOS FUNDOS COM O LOTE Nº 42, E PELO LADO ESQUERDO COM O LOTE Nº 02. (MATRICU-
LA Nº 175.769 DO 1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DE UBERLÂNDIA - MG).
A regularização das benfeitorias existente no imóvel e a imissão de posse caso o mesmo esteja 
ocupado, o arrematante ficará ciente que será o responsável pelas mesmas.
A venda se dará à vista e as despesas relativas à comissão do Leiloeiro no percentual de 5% (CINCO 
POR CENTO) sobre o valor de lanço, consoante preconiza o § único do artigo 24 do Decreto Lei 
21.981, de 19 de Outubro de 1.932, inclusive registro, impostos e taxas correrão por conta do 
arrematante.
O lanço mínimo para venda do referido imóvel com as respectivas benfeitorias no PRIMEIRO 
LEILÃO, no dia 02 de DEZEMBRO de 2.019, á partir das 15:00 horas, será de conformidade com o 
mercado imobiliário da cidade de UBERLÂNDIA (MG), ou seja: R$ 87.500,00 (OITENTA E SETE MIL 
E QUINHENTOS REAIS), de acordo com o inciso VI do artigo 24 e artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
Novembro de 1.997 e mais a comissão do leiloeiro no percentual de 5% (CINCO POR CENTO).
Caso não haja venda no PRIMEIRO LEILÃO, será realizado um SEGUNDO PÚBLICO E ÚLTIMO 
LEILÃO no mesmo dia e local, á partir das 15:30 horas, pelo maior lanço oferecido, desde que igual 
ou superior ao valor da dívida atualizada ou seja: R$ 134.581,19 (CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, 
QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E DEZENOVE CENTAVOS), referente as benfeitorias, 
editais de leilões, despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos e das 
contribuições condominiais, nos termos do § 2º do artigo 27 da Lei 9514/97.

O Leiloeiro acha-se habilitado a fornecer informações pormenorizadas aos interessados sobre o 
imóvel. Ficam desde já intimado(s) o(s) Emitente(s) e o (s) Devedor(es) Fiduciante(s), caso não sejam 
localizados.
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EDITAL  DE  CONVOCAÇÃO

Ficam convocadas todas as empresas associadas e não associadas ao 
SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO TRIÂNGULO 
MINEIRO E ALTO PARANAÍBA, código sindical n.º 3.509.701.909.991, 
inscrito no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda 
sob o n.º 22.237.580/0001-78, quites com suas obrigações para com o 
sindicato, para Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 04 de 
Dezembro de 2019, em primeira convocação às 16 hs e, em segunda 
convocação, às 16:30 hs na sede do SINDUSCON-TAP, na Rua Nova 
Ponte, nº 500, Bairro Jardim Gravatás, Cep. 38.410-623 - Uberlândia/MG, 
para discussão da pauta de reivindicações elaborada pelo SINDICATO DOS 
TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DA CONSTRUÇÃO E DO 
MOBILIÁRIO DE UBERLÂNDIA, TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO 
PARANAÍBA – SINTICOM-TAP, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 
25.649.294/0001-08, e definição dos parâmetros a serem defendidos pela 
classe patronal na Negociação Coletiva e, ainda:
 a) Discutir a Pauta de reivindicação Patronal;
 b) Autorização para firmar instrumento normativo da   
 categoria econômica, ou ajuizamento do dissídio coletivo;
 c) Constituição da comissão de negociação;
 d) Discutir a pauta de reivindicações do Sindicato    
 Profissional;
 e) Assuntos Gerais.

As empresas deverão ser representadas pelos seus sócios-proprietários ou 
por preposto com a respectiva carta de preposição. 

Uberlândia, 26 de Novembro de 2019.

EFTHYMIOS PANAYOTES EMMANUEL TSATSAKIS 
Presidente

TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.brA6 | BRASIL & MUNDO 

MEIO AMBIENTE

Salles quer ajuda mundial 
PARA PRESERVAR FLORESTAS
 | APÓS ALTA EM DESMATAMENTO, MINISTRO FALA EM PLEITEAR VERBA INTERNACIONAL

 � FOLHAPRESS

Dez dias depois de anun-
ciar que o Brasil bateu 
o recorde de desmata-

mento desta década, o ministro 
Ricardo Salles (Meio Ambien-
te) disse que o Brasil é o país 
em desenvolvimento que mais 
faz pelo ambiente e, portanto, 
tem a maior legitimidade para 
pleitear boa parte dos US$ 
100 bilhões ao ano que os 
países ricos oferecem para 
preservação.

Salles participou, ontem, de 
audiência pública na Comissão 
de Agricultura, Pecuária, Abas-
tecimento e Desenvolvimento 
Rural na Câmara dos Depu-
tados. Na saída, afirmou que 
cobrará a promessa de ajuda 
financeira dos países ricos du-
rante a Conferência Internacio-
nal sobre Mudança Climática 
(COP-25), que será realizada 
entre 2 e 13 de dezembro em 
Madri, na Espanha.

O dinheiro será destinado 
a países em desenvolvimento 
para aplicação em projetos 
de adaptação e combate às 
mudanças climáticas.

“O Brasil, que é, dos países 
em desenvolvimento, aquele 
que mais faz pelo meio am-
biente, que tem a maior floresta 
tropical, que tem o Código 
Florestal, que tem uma série 
de práticas já consolidadas 
de respeito e efetivação de 
medidas de meio ambiente, 
certamente tem a maior legiti-
midade para pleitear uma boa 
parcela dos 100 bilhões [de 
dólares]”, afirmou Salles ao fim 
da audiência.

Em agosto, no auge das 
queimadas na Amazônia, o 
presidente Jair Bolsonaro recu-
sou a ajuda de US$ 20 milhões 
(cerca de R$ 83 milhões) ofe-
recida pelo G7 e sugeriu que a 
Alemanha fizesse bom uso dos 
recursos que seriam destina-
dos à Amazônia e foram sus-
pensos por conta de aumento 
do desmate. Segundo ele, o 
Brasil não precisava da verba.

De acordo com os dados 
do sistema de monitoramento 

Prodes anunciados no últi-
mo dia 18, foram destruídos 
9.762 km², um aumento de 
29,5% em comparação com o 
ano anterior. Juntos, os esta-
dos de Pará, Rondônia, Mato 
Grosso e Amazonas foram 
responsáveis por 84% do total 
desmatado no período, cerca 
de 8.213 km².

O país enfrenta também o 
maior desastre ambiental da 
história de seu litoral, com o 
vazamento de óleo nas praias 
do Nordeste e do Sudeste. 
O passo a passo do manual 
elaborado para determinar 
se o Plano Nacional de Con-
tingência de Incidentes com 
Óleo (PNC) deve ou não ser 
acionado mostra que o go-
verno demorou a agir, mesmo 
com o agravamento diário das 
manchas.

Salles afirmou ainda que 
o Brasil está indo bem no 
cumprimento das metas do 
Acordo de Paris. O Brasil se 
comprometeu a reduzir, em 
2025, as emissões de gases 
de efeito estufa em 37% abaixo 
dos níveis de 2005. Para 2030, 
há uma contribuição indicativa 
subsequente de redução das 
emissões de gases de efeito 
estufa em 43% abaixo dos 
níveis de 2005.

“Nós temos a redução sig-
nificativa de emissões, com 
relação à redução do desma-
tamento com base no recorde 
que nós temos de 28 mil qui-
lômetros quadrados, temos 
sim uma redução histórica”, 
afirmou. O ministro defendeu 
que, com o que chama de 
ambientalismo de resultados, 
o resultado será melhor.

Ele define o ambientalismo 
de resultado como a defesa 
do meio ambiente, mas sem 
deixar de olhar os resultados. 
“Não desperdiçar recurso pú-
blico em coisas que não geram 
resultado. Não gastar tempo, 
energia e esforço em coisas 
que não geram resultado”, 
afirmou durante a audiência.

Salles não quis comentar 
a prisão de brigadistas em 
Alter do Chão (PA), em ope-
ração que apura a origem 
dos incêndios que atingiram a 
região em setembro deste ano. 
Documentos obtidos pelo blog 
Ambiência, da Folha de São 
Paulo, mostram que o inquérito 
policial reúne grampos sem 
evidência de crime.


