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Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 03 de Dezembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, MARCELA DIAS MARTINS, CPF/CNPJ nº 15343918786, 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 - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, 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$ 7.151,93, em 02/12/2019, 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 
844441462488-3 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
108639, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° 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 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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO 
E APROVAÇÃO DE ESTATUTO A SER REALIZADA EM 27/12/2019

Ficam convocados todos os interessados, nos termos do artigo 53, “caput”, da Lei nº 10.406 de 10 de 
janeiro de 2002, (Código Civil Brasileiro), para a realização da Assembléia Geral de Constituição de 
Associação LAR MARIETA DE JESUS e aprovação de Estatuto a realizar-se no próximo dia vinte e 
sete de dezembro de dois mil e dezenove (27/12/2019), no seguinte endereço: Rua Mangabeira, 635 
– Paloma, Monte Alegre de Minas - MG.
 A primeira convocação dar-se-á às 18:00 horas do dia mencionado e a segunda às 19:00 horas, onde 
instalar-se-á a Assembléia para deliberação sobre a seguinte ORDEM DO DIA:
1º) Deliberação sobre a criação da Associação;
2º) Apresentação e aprovação do Estatuto Social;
4º) Eleição e posse da 1ª Diretoria
5º) Assunto de interesse geral.

 Comissão de Constituição da Associação
Monte Alegre de Minas, 09 de dezembro de 2019

Vereador Thiago Fernandes
Presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho.

Líder do Bloco Parlamentar “Muda Uberlândia”                      
Câmara Municipal de Uberlândia

(34) 3239-1192/ 3239-1221

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Eu, Ademar Vieira De Carvalho, carteira de identidade n.º M-603.221, venho por meio deste jornal de 
circulação local, nos termos do artigo 682, Inciso I do Código Civil, dar publicidade “erga omnes” ao 
registro do TERMO DE REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO PARTICULAR, Protocolo n.º 3296115, 
realizado no Cartório de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 
localizado no endereço da Avenida João Pinheiro, 461, Centro, Uberlândia - MG, 38400-124, data 
registro 28/11/2019, registro nº 3291785, no livro b244, que registrou a revogação da procuração 
particular outorgada em 26/03/2013 e todas as outras existentes constantes em processos judiciais em 
nome das advogadas Dra. Naiana Paula Baranzeli - OAB/MG 102.339, com endereço profissional 
conforme consultas públicas realizadas junto aos sites da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção 
Minas Gerais, “www.oabmg.org.br” e Cadastro Nacional do Advogados, “cna.oab.org.br”, constando 
nesta data o endereço na Avenida Francisco Galassi, 838/Sala 4, Bairro Morada da Colina, Cidade de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP 38.411-120, e Dra. Thais Mendonça Pereira Falcão - 
OAB/MG 105.071, com endereço profissional conforme consultas públicas realizadas junto aos sites da 
Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais, “www.oabmg.org.br” e Cadastro Nacional do 
Advogados, “cna.oab.org.br”, constando nesta data o endereço na Rua Ortízio Borges, n° 2373, bairro 
Santa Mônica, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, CEP 38.405-267, para que seja dado 
conhecimento às notificadas, ciência a terceiros, e a quem possa interessar, produzindo assim todos os 
efeitos legais. Uberlândia/MG, 05 de dezembro de 2019.

PROCESSO ELEITORAL - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 

 
 

 

 Uberlândia, 04 de dezembro de 2019.

Antônio Naves de Oliveira
Representante legal da ICASU-ad

ICASU – Instituição Cristã de Assistência Social de Uberlândia
Unid. I - Av. Nicomedes A. dos Santos, 3900
Jd. Karaíba – CEP 38411-106 Uberlândia- MG 
Unid. II – Av. dos Vinhedos, 91 – Morada da Colina
CEP 38411-159 Uberlândia-MG
Tel./Fax: (34) 3214-9088 / (34) 3236-4040
ICASU-AD: BR-452 –KM-146 Sentido Araxá-Uberlândia/MG

Reconhecida de Utilidade Publica Estadual Lei nº. 5218 de 10/07/69
Reconhecida de Utilidade Publica Municipal Lei nº. 1727 de 21/06/68
Reconhecida de Utilidade Publica Federal Lei nº. 91108 de 12/03/85

A ICASU - ad – Instituição Cristã de Atenção Socioterapêutica de Uberlândia, CNPJ 
74.026.030/0001- -03, de acordo com o artigo 40º e parágrafos do seu Estatuto, através de seu 
representante legal ANTONIO NAVES DE OLIVEIRA, convoca os Sócios Fundadores, Contribuintes 
e Beneméritos que estejam em pleno gozo de seus direitos e em dia com a tesouraria conforme artigo 
10 do Estatuto Social, para participarem da Assembleia Geral que será realizada na Av. dos 
Vinhedos, nº 91, Morada da Colina, nesta cidade de Uberlândia, no dia 07/01/2019 (terça-feira), às 
17:30 HORAS, em primeira convocação, com o comparecimento de no mínimo 1/5 (um quinto) de 
seus sócios e às 18:00 HORAS, em segunda convocação, com qualquer número de presentes de 
seus sócios, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
 1-Eleição e posse da Diretoria, Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, conforme 
determinação judicial contida na Sentença do processo: 702.13.052900-2, para um mandato de 03 
(três) anos, conforme determina o artigo 21º, I do Estatuto; 
 2-Outros assuntos de interesse da Instituição.
A inscrição das chapas candidatas deverá ocorrer na Secretaria da Instituição Cristã de Assistência
Social de Uberlândia, no endereço acima já mencionado, em até 24 h (vinte e quatro horas) antes da 
data da eleição, que se realizará dentre as chapas devidamente inscritas e homologadas pela 
comissão eleitoral, conforme estabelece o artigo 40 e ss. do Estatuto da Instituição.
Somente poderão integrar as chapas os associados que comprovem todos os requisitos contidos no
artigo 40 § 2º do Estatuto da Instituição.

OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de diversos tipos de hidrômetros (hidrômetro
velocímetro monjato/unijato classe B; hidrômetro velocimétrico com extremidade roscável,
magnética classe B e outros), em atendimento à Diretoria Financeira. O Pregoeiro, Edival Francisco
da Cruz, no uso de suas atribuições legais, designadas pela Portaria nº 4.143 de 11 de julho de 2019,
torna público e para conhecimento das empresas interessadas em participar da licitação
supramencionada e a quem mais possa interessar, que a licitação que tem por objeto a "Contratação de
empresa para o fornecimento de diversos tipos de hidrômetros (hidrômetro velocímetro monjato/
unijato classe B; hidrômetro velocimétrico com extremidade roscável, magnética classe B e
outros), em atendimento à Diretoria Financeira", foi Adiada para o dia 18/12/2019 às 9:00 horas,
devido a quantidade de questionamentos sem tempo hábil de serem respondidos. Assim sendo, os
questionamentos serão respondidos sem a Alteração do Edital e disponibilizados no Portal do
DMAE, e a Sessão Pública de entrega e abertura dos envelopes de Documentação e Proposta
Financeira, ocorrerá na data acima citada, na  sala de Licitações da Diretoria de Suprimentos do
DMAE - Departamento Municipal de Água e Esgoto. Publique-se e dê ciência aos interessados.
Uberlândia, 04 de dezembro de 2019. Edival Francisco da Cruz - Pregoeiro

AVISO DE ADIAMENTO
PREGÃO PRESENCIAL

Nº142/2019

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 150/2019, na
modalidade "Pregão Eletrônico" do tipo "Menor Valor Global Estimado", via site da Caixa
- CEF, perante Pregoeiro designado, que receberá as Propostas Comerciais e Documentos de
Habilitação até às 09:00 horas do dia 20 de Dezembro de 2019, horário de Brasília - DF,
tendo a Sessão Pública para recebimento dos lances das 10:00 horas até às 10:10 horas do dia
20 de Dezembro de 2019. O processo licitatório visa o fornecimento de 350.000 kg (Trezentos
e cinquenta mil quilos) de Ácido Fluossílicico líquido, a granel para ser utilizado na fluoretação
de água tratada nos Sistemas de Tratamento de Água do DMAE, 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 18 de Dezembro de 2019. Os interessados poderão obter informações através do telefone
(34) 3233-0872. VISITA TÉCNICA FACULTATIVA: Não será obrigatória a visita técnica
nas dependências das ETA's, porém fica aberto a possibilidade caso a empresa interessada na
venda do produto queira fazê-la. Não será aceito sob nenhuma circunstância, justificativas
posteriores alegando desconhecimento sobre as estruturas de descargas, tanques de estocagem,
e sistema de dosagem. Quaisquer adequações posteriores deverão ter a autorização do
Contratante e se autorizado ocorrerá a expensas da Contratada. Uberlândia, MG, 05 de dezembro
de 2019. Paulo Sérgio Ferreira-Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 150/2019 - PREGÃO

ELETRÔNICO "MENOR VALOR GLOBAL ESTIMADO"

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 151/2019, na
modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço Item", dia 20 de Dezembro
de 2019 às 09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco,
nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa a contratação de empresa para
fornecimento de equipamentos para levantamentos topográficos: GPS GNSS-RTK, mira
telescópica, roda de medição e estação total, em atendimento à Diretoria Técnica, estando
o edital à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na
Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia (MG), 05 de Dezembro de
2019. Paulo Sérgio Ferreira-Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL  DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 151/2019 - PREGÃO

PRESENCIAL "MENOR PREÇO ITEM"

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 152/2019, na modalidade "PREGÃO
PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço Global - Estimado", dia 23 de dezembro de 2019 às 09:00
horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP
nº 38.405-142, que visa a contratação de empresa para fornecimento de 576.000 (quinhentos e setenta
e seis mil) unidades de pães de 50 gramas tipo francês com margarina a serem servidos a todos os
servidores do DMAE, no café da manhã e lanche da tarde, durante o ano de 2020, com entrega em locais
certos e determinados e em condições específicas, em atendimento a Diretoria Administrativa, estando
o edital à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de
Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia (MG), 05 de dezembro de 2019. Paulo Sérgio
Ferreira-Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 152/2019 - PREGÃO

PRESENCIAL "MENOR PREÇO GLOBAL - ESTIMADO"

Objeto: Aquisição de equipamentos (máquina unitalizadora de medicamentos) em
atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.O Secretário Municipal de Saúde,
torna públ ico e para conhec imento dos  in teressados ,  que a l ic i t ação
supramencionada foi revogada, tendo em vista a publicação equivocada do aviso
de fls.  105 do processo lic itatório.Fica assegurado o cont raditório e a ampla
defesa, que poderá ser manifestado na forma do art.  49, §3º da Lei Federal nº
8.666/1993.Uberlândia-MG, 02 de dezembro de 2019.Gladstone Rodrigues da Cunha
Filho.Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 697/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 802/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará licitação supramencionada - Objeto: Fornecimento de carne de bovino, em atendimento
à Secretaria acima citada. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
estará aberta até as 09:00 horas do dia 20/12/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 04 de dezembro de 2019.TANIA MARIA
DE SOUZA TOLEDO.Secretária Municipal de Educação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 858/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará licitação supramencionada - Objeto: Fornecimento de carne de suíno, em
atendimento à Secretaria acima citada. A sessão pública na Internet para recebimento das
Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 20/12/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 04 de dezembro de 2019.TANIA
MARIA DE SOUZA TOLEDO.Secretária Municipal de Educação

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
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LIGAÇÕES

BRASIL É O QUE SOFRE 
mais com telemarketing

O Brasil é o país mais 
afetado por ligações inde-
sejadas, o spam telefônico, 
de acordo com relatório 
divulgado na quarta-feira 
(4) pela Truecaller, empresa 
sueca que oferece serviço 
de bloqueio para chamadas 
não identificadas.

O levantamento verificou 
que cada cidadão recebe 
uma média de 45,6 ligações 
por mês. No ano passa-
do, o registro era de 37,5. 
O resultado considerou a 
análise de 116 bilhões de 
chamadas não identificadas 
pelo aplicativo.

O país ficou em quarto 
lugar no spam por SMS, 
com média de 87 mensa-
gens por pessoa por mês.

“Em nossa terceira edi-
ção, vemos uma mudança 
significativa nos países mais 
afetados, e fica claro que o 
problema não está diminuin-
do”, diz a empresa. 

As ligações de operado-
ras de telecomunicações e 
de provedores de internet 
subiram de 32% para 48% 
em 12 meses, representan-
do a maior parte do proble-
ma no país. A comunicação 
é feita para vender planos 
com descontos especiais e 
outros serviços.

Serviços financeiros, 

scam (fraude) e telemarke-
ting respondem por 13%, 
26% e 13% dos registros, 
respectivamente. As frau-
des subiram de 1% em 2017 
para 26% neste ano.

Peru, Indonésia, México 
e Índia vêm depois do Brasil 
na lista, com médias de 30 
a 25 ligações por mês. Em 
oitavo lugar, os Estados 
Unidos têm média de 18 re-
gistros de spam por pessoa.

Os dados da Truecaller 
são agregados, anonimiza-
dos e identificados a partir 
de chamadas marcadas 
como spam pelos usuá-
rios do aplicativo, que tem 
cerca de 150 milhões de 
usuários ativos ao dia e foi 
baixado em 500 milhões de 
celulares. 

Em julho, a Anatel colo-
cou no ar um serviço não 
perturbe a consumidores 
que não queiram ser impor-
tunados por operadoras. 
O site foi criado pelas em-
presas atendendo a uma 
determinação da agência.

É possível solicitar o blo-
queio de chamadas na pá-
gina nãomeperturbe.com.br. 
A empresa que desrespeitar 
a lista pode ser multada em 
até R$ 50 milhões.

 � FOLHAPRESS

MPF abre inquérito contra
procurador da Lava Jato
 | DENÚNCIA APONTA SUSPEITA DE PAGAMENTOS ILÍCITOS PARA PROTEGER DOLEIRO

 � FOLHAPRESS

O Ministér io Públ ico 
Federal abriu investi-
gação, no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), para apurar suspeitas 
de pagamentos ilícitos ao 
procurador Januário Paludo, 
um dos mais experientes in-
tegrantes da força-tarefa da 
Lava Jato em Curitiba.

É a primeira investigação 
penal que tem como alvo um 
procurador da Lava Jato em 
Curitiba. A apuração partiu 
de um relatório da Polícia 
Federal, de outubro, sobre 
mensagens trocadas entre o 
doleiro Dario Messer e sua 
namorada. As mensagens 
citam uma suposta propina 
paga a Paludo para dar pro-
teção ao doleiro.

O teor do relatório da PF 
foi revelado no sábado (30) 
pelo UOL e confirmado pela 
reportagem. O relatório da 
PF foi enviado à Procurado-
ria-Geral da República (PGR) 
para providências. Integran-
tes do órgão avaliaram o caso 
como gravíssimo.

A investigação criminal 
está a cargo do subprocura-
dor-geral Onofre Martins, de-
signado pelo procurador-geral 
da República, Augusto Aras, 
para oficiar perante o STJ.

Paralelamente, a Corre-
gedoria do Ministério Público 
Federal instaurou sindicância 
ético-disciplinar sob respon-
sabilidade da corregedora-ge-
ral, Elizeta de Paiva Ramos.

Dario Messer é um dos 
que devem ser ouvidos na 
investigação penal no STJ. 
Outros que acusam a Lava 
Jato de praticar desvios tam-
bém poderão ser chamados, 
como o advogado Rodrigo 
Tacla Duran.

Os diálogos de Messer 
com a namorada, de agosto 
de 2018, foram obtidos pela 
PF em investigações que re-
sultaram na operação Patrón, 
fase mais recente da Lava 
Jato fluminense.

Messer disse à namorada 
que uma das testemunhas 
de acusação contra ele teria 
uma reunião com Paludo, e 
acrescenta: “Sendo que esse 
Paludo é destinatário de pelo 
menos parte da propina paga 

pelos meninos todo mês”.
Para a PF, os “meninos” 

são Claudio Fernando Bar-
bosa de Souza, o Tony, e Vi-
nicius Claret Vieira Barreto, o 
Juca, suspeitos de atuar com 
o doleiro lavando dinheiro.

Paludo está na Lava Jato 
em Curitiba desde o início, em 
2014. Já trabalhou em opera-
ções como o caso Banestado. 
É tido como conselheiro do 
procurador Deltan Dallagnol, 
coordenador da força-tarefa, 
e próximo de Sergio Moro.

Parte das mensagens de 
Telegram obtidas pelo site 
The Intercept Brasil e noti-
ciadas por vários veículos foi 
extraída de um grupo de pro-
curadores batizado de “Filhos 
do Januário”, em referência a 
Paludo.

A reportagem procurou 
Paludo por meio da assesso-
ria de imprensa do Ministério 

Público Federal no Paraná. O 
órgão reiterou o conteúdo de 
nota em que repudia as su-
posições contra o procurador.

“A ação penal que tramitou 
contra Dario Messer em Curi-
tiba foi de responsabilidade 
de outro procurador que atua 
na Procuradoria da República 
no Paraná, o qual trabalhou 
no caso com completa inde-
pendência. Nem o procura-
dor Januário Paludo nem a 
força-tarefa atuaram nesse 
processo”, afirma o texto.

“Os procuradores da for-
ça-tarefa reiteram a plena 
confiança no trabalho do 
procurador Januário Paludo, 
pessoa com extenso rol de 
serviços prestados à socieda-
de e respeitada no Ministério 
Público pela seriedade, pro-
fissionalismo e experiência.”

 � FOLHAPRESS

JANUÁRIO PALUDO

ARQUIVO/PROCURADORIA DA REPÚBLIACA


