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Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 03 de Fevereiro de 2022
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 os devedores fiduciantes, Cristiane de Araujo Vasques da Silva, CPF nº 06539091605, 
Genésio Carvalho da Silva, CPF nº 06962847661, que estão em lugares ignorados, incertos ou 
inacessíveis, para se dirigirem, preferencialmente, ao endereço do credor fiduciário FUNDO DE 
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA HOME EQUITY, 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$ 27.720,33, em 03/02/2022, 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 
8823-4, Série 2019 e garantido por alienação fiduciária registrada na matrícula nº 85847, 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 ao credor, 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 cessioná-
rio. 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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM 
DIREITOS CREDITÓRIOS EMPÍRICA HOME EQUITY, 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

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 16 de Fevereiro de 2022
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, JOHN REGIS RODRIGUES, CPF/CNPJ nº 88443892668, 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) BANCO INTER S/A, 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$ 13.280,17, em 15/02/2022, 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 0201919492 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) 
registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 29893, 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 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 BANCO INTER S/A, 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

ECO050 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. 
CNPJ/MF 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Horário e Local: Em 09/02/2022, às 13h, na sede social da ECO050 - Concessionária de Rodovias 
S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Sintra, nº 50, Granja Marileusa, Uberlândia/MG. Convocação e 
Presença: Dispensada, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei 6.404”), 
em função da presença da totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Alberto Luiz Lodi; e Secretário: 
Marcello Guidotti. Ordem do Dia: (A) Consignar o pedido de renúncia apresentado pelo Sr. Marcelo Lucon, 
em 31/01/2022, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia; (B) Deliberar sobre a 
destituição do Sr. Gianfranco Catrini, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia; e 
(C) Deliberar sobre (i) a eleição de novo membro efetivo para o conselho de administração da Companhia; e 
(ii) a consolidação da composição do conselho de administração da Companhia. Deliberações: Após exame 
e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a Assembleia 
Geral Extraordinária (“AGE”) deliberou sobre a: (A): consignação da renúncia apresentada pelo Sr. Marcelo 
Lucon, em 31/01/2022, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia. (B): destituição 
do Sr. Gianfranco Catrini, como membro efetivo do conselho de administração da Companhia. (C) (i): 
aprovação da eleição, com mandato unificado com os demais membros do conselho de administração, do Sr. 
Rui Juarez Klein, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 106.416.777-6 SSP-RS, CPF/ME nº 938.683.830-
34, como membro efetivo do conselho de administração, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, nº 1.510, 
conjuntos 31/32, Vila Olímpia, CEP 04547-005, São Paulo/SP. O conselheiro ora eleito tomará posse do cargo 
para o qual foi eleito mediante a assinatura do termo de posse lavrado em livro próprio, arquivado na sede da 
Companhia, na forma da legislação aplicável e observada a declaração, para todos os fins de direito, de não 
estar incurso em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possa impedi-lo de exercer atividade mercantil. 
(C) (ii): em face das deliberações acima, consolidação da atual composição do conselho de administração 
da Companhia, com mandato unificado até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as 
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021, conforme segue: (1) 
Marcello Guidotti, italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, RNE nº V369292-I, 
CPF/ME nº 837.310.750-91; (2) Rui Juarez Klein, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 106.416.777-6 
SSP-RS, CPF/ME nº 938.683.830-34; e (3) Alberto Luiz Lodi, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG 
nº 57.132.621-3 SSP-SP, CPF/ME nº 666.535.766-04, como membros do conselho de administração, todos 
com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, CEP 04547-005, Vila Olímpia, São Paulo/
SP. O acionista autorizou os diretores a tomar todas as providências necessárias para formalizar as 
deliberações acima, bem como publicar a presente ata na forma de extrato, conforme §3º do artigo 130 da Lei 
6.404. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou que fosse lavrada a presente 
ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Uberlândia, 09/02/2022. Acionista: Ecorodovias 
Concessões e Serviços S.A. (por Marcello Guidotti e Alberto Luiz Lodi). Mesa: Marcello Guidotti - Secretário. 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 9175913 em 11/02/2022. Protocolo 
220726094 - 10/02/2022. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 04/2022. Será realizado no dia 04 de março 
de 2022 às 09:00 hs o Processo  n° 06/2022, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto 
é contratação de empresa  para ministrar cursos de capacitação para docentes do Ensino 
Fundamental e Infantil da Rede e Ensino Municipal. E-mail licitacao@coromandel.mg.gov.
br no site www.coromandel.mg.gov.br, ou pelo telefone 34-3841-1344. Coromandel-MG, 16 
de fevereiro de 2022. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.

Condomínio do Conjunto Residencial dos Buritis - CNPJ: 00.265.872/0001-81
Avenida Floriano Peixoto, 5322, Bairro Alto Umuarama

Uberlândia - MG fone: 34 3211-5245

Edital de Eleição do Síndico(a) e Equipe Administrativa Gestão 2022/2024

Uberlândia 15 de fevereiro de 2022.
O Síndico do Condomínio do Conjunto Residencial dos Buritis Anderson Aparecido Sales, juntamente 
com a comissão especial organizadora cujos nomes são Luiz Carlos Bernardes Costa, CPF: 
394.136.676-91 e RG: M1.630.517, Djair Donizete Inácio, CPF: 240.209.906-20 e RG: MG 2192070, 
Aclayr Caetano da Silva, CPF: 040.098.356-72 e RG: M 928 362-SSP/MG, nos termos da Resolução 
01/98 CONVOCA todos os proprietários interessados em candidatar suas chapas e equipe administrati-
va para concorrerem às eleições com mandato de 2022/2024, obedecendo os requisitos previstos no 
art. 18 e seguintes da Resolução.
O período de inscrição das chapas será de 22/02/2022 à 07/03/2022 das 08:00 às 17:00 no escritório 
do Condomínio do Conjunto Residencial dos Buritis (art. 15, Resolução 01/98);
Período destinado à propaganda: até dia 14/03/2022 (art. 25, X , Resolução 01/98);
Data Prestação de Contas: Dia 15/03/2022, 1ª chamada às 18:30hs, 2ª chamada às de 19:00 hs no 
salão de festas do Condomínio do Conjunto Residencial dos Buritis;
Data votação: 15/03/2022 de 20:00hs hs às 21:30hs no salão de festas do Condomínio do Conjunto 
Residencial dos Buritis (art. 15, Resolução 01/98);
Apuração: 15/03/2022 após as 21:30hs no salão de festas do Condomínio do Conjunto Residencial dos 
Buritis. Resultado da eleição no mesmo dia, após apuração dos votos, com registro em ata de 
assembleia (art. 21, Resolução 01/98);
Atenciosamente;

Anderson Aparecido Sales
Síndico do Condomínio do Conjunto Residencial dos Buritis

CONVOCAÇÃO PARA A REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR DA FUNDAÇÃO
UBERLÂNDIA TURISMO E EVENTOS

A Fundação Uberlândia Turismo e Eventos, inscrita no CNPJ sob o número 03.908.683/0001-78, através 
do Presidente do Conselho Curador, nos termos do artigo 17, convoca os membros do Conselho Curador 
para a reunião ordinária para: 1. prestação de contas das atividades e financeira referente ao exercício de 
2021; 2. apresentação e apreciação do planejamento e orçamento para 2022; e 3. outros assuntos. Em 
função da decretação do estado de Pandemia, visando garantir a segurança dos participantes, a reunião 
realizar-se-á via on-line pelo aplicativo zoom, no dia 15 de março de 2022, sendo a primeira chamada às 
14h, com no mínimo um terço de seus integrantes e não havendo quorum, em segunda convocação, 
trinta minutos após, com qualquer número. O link para a participação será enviado aos membros por 
e-mail e/ou pelo aplicativo Whatsapp até 30 min. (trinta minutos) antes do início dos trabalhos.

Rafael Visibelli
Presidente do Conselho Curador

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA.
CNPJ:25.761.040/0001-87 - NIRE:31200420688

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os senhores quotistas convocados, nos termos da Lei, para comparecer à assembleia geral extraordinária do 
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA CLARA LTDA. (“Sociedade”), a ser realizada de forma PRESENCIAL, no 
dia 24 de fevereiro de 2022, em sua sede social, na Avenida João Pinheiro n.º 289, Uberlândia (MG), CEP 38400-124, 
no Auditório Dr. Hermilon Corrêa, situado no 3º andar, em primeira convocação às 17:30h (dezessete horas e trinta 
minutos) com a presença de sócios que representem ¾ (três quartos) ou 75% (setenta e cinco por cento) do capital 
social; em segunda convocação às 18h (dezoito horas), com a presença de qualquer número de quotistas, com votação 
mediante manifestação de voto em Assembleia, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1. transformação do tipo 
societário da Sociedade de sociedade empresária limitada para sociedade anônima de capital fechado e consequente 
(i) conversão das quotas da Sociedade em ações, à razão de 1.000 ações para cada quota atualmente existente; e (ii) 
alteração de denominação social para substituir a expressão “Ltda.” por “S.A.”; 2. aprovação do estatuto social que 
regerá a Companhia a partir da transformação; 3. recondução dos membros da Diretoria, Conselho de Administração, 
e Conselho Fiscal; 4. fixação da verba global destinada à administração da Sociedade; 5. aprovação da cessão e trans-
ferência de quotas, ou, caso aprovadas as deliberações dos itens 1, 2, 3 e 4 acima, ações, da Sociedade; 6. autorização 
à Diretoria para a prática de todos os atos necessários para a implementação das deliberações aprovadas. Observações: 
Os quotistas poderão ser representados na Assembleia por procurador constituído há menos de 1 (um) ano que seja 
sócio, administrador da Sociedade ou advogado, mediante a apresentação de documentos pessoais e de instrumento de 
mandato, outorgado na forma da Lei. A apresentação do instrumento de mandato deverá ser realizada antes da instala-
ção da Assembleia e poderá ser feita por meio físico ou digital, resguardados os requisitos necessários à verificação de 
sua validade. Tendo em vista as recomendações das autoridades governamentais brasileiras em virtude da pandemia 
de COVID-19 e suas variantes, serão respeitadas todas as regras de higiene e de distanciamento social aplicáveis. Dr. 
Gustavo Gontijo Domingos - Presidente do Conselho de Administração Uberlândia, 16 de fevereiro de 2022.

                                                                                                                            

PREFEITURA MUNICIPAL DE SACRAMENTO-MG 
1ª RETIFICAÇÃO – CREDENCIAMENTO Nº 003/2021 – EDITAL 
Nº. 116/2021 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 129/2021 – 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 006/2021. OBJETO: 
Credenciamento de Pessoas Jurídicas para a contratação de 
forma complementar ao SUS, de serviços oftalmológicos 
constantes da tabela SIGTAP – Sistema de Gerenciamento da 
Tabela de Procedimentos, medicamentos e OPM do SUS (clínicos, 
diagnósticos e cirúrgicos) aos usuários do SUS/Sacramento-MG, 
cujo documento encontra-se à disposição no Site do Município, 
através do link: <www.sacramento.mg.gov.br> ou solicitação pelo 
e-mail <editais@sacramento.mg.gov.br>. 

Sacramento-MG, 16 de fevereiro de 2022. 
Wesley De Santi de Melo – Prefeito Municpal 
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