
SÁBADO
07 DE DEZEMBRO DE 2019

EDITAL  DE CONVOCAÇÃO
COPLIM-COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE LEITE DE IRAI DE MINAS LTDA

ASSEMBLÉIA  GERAL EXTRAORDINÁRIA

O presidente  da COPLIM – Cooperativa dos Produtores de Leite de Irai de Minas Ltda, inscrita no 
CNPJ sob o nº 01.911.834/0001-11, com sede Rua do Comercio 152,centro, EP 38.510.000 em Irai 
de Minas(MG), Sr. Paulo Alves Cardoso, portador do CPF 087.573.806-00, usando das atribuições 
que lhe são conferidas pelo artigo 39, letra “b” de seu Estatuto Social e  para os fins previstos no art. 
30, I do mesmo Estatuto,  CONVOCA  os senhores associados dessa Cooperativa, em pleno gozo de 
seus direitos sociais,  em número de 359(Trezentos e cinquenta e nove), para a Assembléia Geral 
Extraordinária a realizar-se no dia 19 de dezembro de 2.019, às 12:00(Doze) horas, a acontecer no 
Restaurante Copamil, sito à Rodovia DIM 070 Km 01 – Zona Rural, nesta cidade de Irai de Minas-MG. 
Na forma do artigo 25 de seu Estatuto, o “quorum” de instalação da assembléia geral é o seguinte: 2/3 
dos cooperados em primeira convocação ás 12:00(Doze) horas; metade mais um dos cooperados, 
em segunda convocação ou, no mínimo 10(dez) cooperados em terceira e última convocação ás 
14:00(quatorze)horas, sempre observado o intervalo mínimo de 01:00 (uma) hora entre cada 
convocação, tudo para o fim de ser apreciada a seguinte ordem do dia:  
 a)Reforma e atualização do Estatuto Social da COPLIM, em seus artigos 2º quanto ao 
local da sede; Art. 11 quanto ao abatimento de débitos ou obrigações  quando das restituições; Art. 11, 
paragrafo 1º, elevando para até 48 o número de prestações quando das restituições para os coopera-
dos que se desligarem da sociedade com o fim de resguardar a estabilidade econômica e financeira 
da  sociedade; Art. 60  quanto ao número de fundos e sua destinação e apreciação visando aprovação 
“ad-referendum” dos atos praticados pelo Conselho de Administração relativos e decorrentes da 
elevação do número de parcelas de restituição aos cooperados desligados conforme decisões do 
Conselho de Administração de  07/05/2018 e 09/05/2019; Renumeração de artigos; 
Os interessados  em maiores esclarecimentos sobre a pauta do dia poderão se dirigir à sua  Secreta-
ria no horário  e dias comerciais; b)Em razão da falta de espaço físico em suas instalações, a 
assembléia será realizada fora de suas dependências, sendo permitida a presença apenas dos 
cooperados; c)Conforme lei federal é proibido o voto por procuração.

Irai de Minas(MG), 06 de  dezembro  de 2.019.
Diretor Presidente.        

Paulo Alves Cardoso-CPF 087.573.806-00.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE COROMANDEL/MG

Oficial: Ari Álvares Pires Neto
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE COROMANDEL – EDITAL PARA REGISTRO DE USUCAPIÃO 
ADIMINISTRATIVA - Ari Álvares Pires Neto, O�cial de Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel 
na forma de lei, etc. Faz saber a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimen-
to, que por parte de AUXILIADORA APARECIDA SILVA, brasileira, solteira, servidora pública 
municipal, �lha de Alderico Batista Silva e Maria de Lourdes da Silva, nascida em 16/01/1965, natural 
de Coromandel/MG, portadora do RG M-8.461.012, SSP/MG, inscrita no CPF sob n° 578.356.596-20, 
residente e domiciliada na Rua Pedrinho Pereira, n° 354, Bairro Mangabeiras, na cidade de Coroman-
del/MG, CEP: 38.550-000, neste ato por seus procuradores DR. LUÍS FLÁVIO DE SOUSA FREITAS, 
OAB-MG nº. 67.473 e DRA. VANESSA RAMOS DA SILVA, OAB-MG nº. 164.457, me foi requerido nos 
termos do art. 216-A da Lei nº 6.015/1973, e art. 1.018-A do Provimento 325/CGJ/2016 e demais 
legislações em vigor, o registro da Usucapião Administrativa Extraordinária do Imóvel que se 
encontra na posse há mais de 15 (quinze) anos, sendo este imóvel rural denominado como: Um 
imóvel urbano localizado na Rua Jandira Lima, n° 561, setor 006, quadra 040, com uma área total de 
419,96m² (quatrocentos e dezenove metros e noventa e seis centímetro quadrados). Foi conosco 
depositada toda a documentação exigida pelo art. 216-A da Lei nº 6.015/1973 e pelo Provimento 
325/CGJ/2016, sob o Protocolo nº. 88.207. As impugnações de todos aqueles que se julgarem 
prejudicados deverão ser apresentadas neste Cartório, situado na Rua Travessa Abel Garcia, nº 46, 
Centro, Coromandel – MG, até 15 dias contados da publicação deste edital. Findo o prazo, não 
havendo impugnação será a Usucapião Administrativa registrada como determina a lei. Dado e 
passado nesta cidade de Coromandel, aos 05 de Dezembro de 2019. O O�cial. Ari Álvares Pires Neto, 
O�cial do Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel/MG.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE COROMANDEL/MG

Oficial: Ari Álvares Pires Neto
Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial 
de Usucapião no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel/MG, Protocolo nº. 
88.207, com os seguintes dados: AUXILIADORA APARECIDA SILVA, brasileira, solteira, servidora 
pública municipal, �lha de Alderico Batista Silva e Maria de Lourdes da Silva, nascida em 
16/01/1965, natural de Coromandel/MG, portadora do RG M-8.461.012, SSP/MG, inscrita no CPF 
sob n° 578.356.596-20, residente e domiciliada na Rua Pedrinho Pereira, n° 354, Bairro Mangab-
eiras, na cidade de Coromandel/MG, CEP: 38.550-000, neste ato por seus procuradores DR. LUÍS 
FLÁVIO DE SOUSA FREITAS, OAB-MG nº. 67.473 e DRA. VANESSA RAMOS DA SILVA, OAB-MG nº. 
164.457, me foi requerido nos termos do art. 216-A da Lei nº 6.015/1973, e art. 1.018-A do 
Provimento 325/CGJ/2016 e demais legislações em vigor, o registro da Usucapião Administrati-
va Extraordinária do Imóvel que se encontra na posse há mais de 15 (quinze) anos, sendo este 
imóvel rural denominado como:Um imóvel urbano localizado na Rua Jandira Lima, n° 561, setor 
006, quadra 040, com uma área total de 419,96m² (quatrocentos e dezenove metros e noventa 
e seis centímetro quadrados). Usucapião Extrajudicial na modalidade Extraordinária prevista no 
art. 1.238 do Código Civil de 2002. Pelo presente edital de intimação, �cam INTIMADOS os 
HERDEIROS DE VICENTE LUIZ DE CARVALHO, para que, se utilizando os meios legais se 
manifestem, querendo, em relação ao pedido de Usucapião, apresentando impugnação escrita 
diretamente neste Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel/MG, com as razões 
de sua discordância, no prazo de 15 dias corridos contados após o transcurso de 20 dias, �cando 
advertido de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará anuência ao 
pedido de reconhecimento  da usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito podem ser 
obtidas no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel, situado na Travessa Abel 
Garcia, nº 46, Centro. Coromandel, 05 de dezembro de 2019. O O�cial.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração no uso de suas atribuições que confere o Estatuto Social 
da Cooperativa dos Motoboys de Uberlândia - Motoboyexpress, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
15.090.208/0001-16 convoca os associados, que nesta data são em Número de 27 (Vinte e sete), 
para reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na Sede Social na Rua Cambuquira 
n. 148 – Bairro Martins – CEP 38400-426, Uberlândia MG, no dia 14 dezembro de 2019, às 10:30 
horas em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, às 11:30 horas 
com a metade e mais um associado, e em terceira e ultima convocação às 12:30 horas com a 
presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberar sobre seguintes assuntos:
 1 – Alterar o modelo de gestão e governança
 2 – Supressão do item II do art. 14 do estatuto
 3 – Alterar o nome de Fantasia e Razão Social da Cooperativa
 4 – Alteração do Objeto Social da Cooperativa
 5 – Atribuir cláusula de desempenho na proporção de distribuição dos Lucros
 6 – Inclusão da figura do MEI (Micro Empreendedor Individual) como associado.
 7 – Alteração da forma de remuneração do cooperado
 8 – Eleição dos membros da nova gestão

Uberlândia, 04 de dezembro de 2019
Cleber Arantes da Cunha

Presidente do Conselho de Administração

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.

DECISÃO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº 711/2019
Objeto: Aquisição de materiais (inseticidas) em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.A
Pregoeira, em caráter excepcional e tendo em vista ao pedido de esclarecimento ao Edital
Pregão Eletrônico nº 711/2019 interposta pela empresa Sanigran Ltda e, considerando a
necessidade de analisar os questionamentos aventados, DECIDE SUSPENDER, sine die,
a referida Licitação.Deve-se dar amplo conhecimento dessa decisão mediante publicação de
que a mesma foi SUSPENSA, sine die e que, oportunamente será marcada nova data para
Sessão Pública para recebimento de proposta.Uberlândia, 06 de dezembro de 2019.
Maria Barbosa Policarpo.Pregoeira

AVISO NOVA DATA
CHAMADA PÚBLICA

Nº 798/2019
OBJETO: Chamada Pública com vista ao credenciamento das empresas especializadas
interessadas em prestar serviços de consultas, exames e procedimentos ambulatorias e
hospitalar em Oftalmologia, todos constantes da Tabela de Procedimentos, Medicamentos,
OPM do SUS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.O Secretário Municipal de
Saúde, no uso de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento das licitantes
e de quem mais interessar possa, que devido à alteração do edital, e que a mesma influencia
na elaboração da proposta, a entrega dos Envelopes, com documentação, deverá ser feita
diretamente na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Uberlândia, situada nesta
cidade na Av. Ubiratan Honório de Castro, 826, bairro Santa Mônica, telefone 0xx 34-3239-
2488, até o dia 20/12/2019, às 10:00 horas, ocasião em que ocorrerá a sessão pública.
Informa ainda, que o Edital e  detalhamento das alterações encontra-se no sítio da Prefeitura
Municipal de Uberlândia no link Licitações. Uberlândia-MG,  06 de dezembro de
2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE NOVA DATA PARA ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 605/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"
Objeto: Aquisição de equipamento hospitalar (monitor multiparâmetro) em atendimento a
Secretaria Municipal de Saúde.O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições
legais, torna sem efeito o aviso de fls. 198 e consequentemente suas publicações, bem
como, avisa que haverá alteração do edital e, que a mesma influencia na elaboração da
proposta. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até
às 09:00 horas do dia 27/12/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br..
Informa ainda, que o detalhamento das alterações encontra-se no sítio da Prefeitura
Municipal de Uberlândia no link Licitações e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br,
que será republicado com as devidas alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei
Federal nº 8.666/1993. Uberlândia, 05 de dezembro de 2019.GLADSTONE RODRIGUES
DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE NOVA DATA PARA ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 758/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL"
Objeto: Fornecimento de equipos e comodato de bombas de infusão, em atendimento
a Secretaria Municipal de Saúde.O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas
atribuições legais, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais
interessar possa, que devido à alteração do edital  e, que a mesma influencia na
elaboração da proposta a sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
estará aberta até às 09:00 horas  do dia 27/12/2019, no endereço
www.comprasgovernamenta is.gov.br..  Informa ainda,  que o detalhamento das
alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link Licitações
e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, que será republicado com as devidas
alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/1993. Uberlândia, 05
de dezembro de 2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
RDC ELETRÔNICO

 Nº. 773/2019
OBJETO:Seleção e contratação de empresa de engenharia para a execução de obras de
construção de ponte interligando a Avenida Rondon Pacheco na Rua Coronel Tobias
Junqueira sobre o Rio Uberabinha, em Uberlândia, com fornecimento de mão de obra e
materiais. O Secretário Municipal de Obras, no uso de suas atribuições legais, torna público
e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa, que devido à alteração
do edital, e que a mesma influencia na elaboração da proposta. Esclarece que a sessão
pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia
07/01/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, respeitando o prazo legal.
Informa ainda, que o detalhamento das alterações encontra-se no sítio da Prefeitura
Municipal de Uberlândia no link Licitações e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br.
Uberlândia, 06 de dezembro de 2019.NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA.Secretário
Municipal de Obras

SINDEACO – Sindicato dos Empregados nas Empresas de Asseio Conservação e Similares do 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba MG. No uso de suas atribuições estatuarias convoca todos 
trabalhadores da categoria em sua base territorial a participar da Assembléia Geral Extraordinária a 
se realizar no dia 12 de dezembro de 2019, ás 15h horas em primeira convocação na sede do 
Sindicato á Rua: José Andraus, 546, Bairro: Martins, nesta cidade de Uberlândia MG, para tratar da 
seguinte ordem do dia: 1) Leitura do Edital de Convocação. 2) Elaborar e aprovar a pauta de 
reivindicação a ser pleiteada junto ao Sindicato Patronal e as Empresas. 3) Autorização a diretoria 
para formalizar convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho e/ ou na inviabilidade de convenção 
ou acordo, poderes para ajuizar dissídio coletivo. 4) deliberação sobre greve inclusive sobre o 
pagamento de dias parados. 5) deliberação sobre a instalação em caráter  permanente da presente 
assembléia, 06) Deliberação sobre o percentual forma de pagamento do repasse do desconto da taxa 
assistencial/confederativa associados ou não a entidade em favor do sindicato. 7) Assuntos gerais, 
não havendo na hora acima indicada numero legal para a instalação da Assembléia em primeira 
convocação, os trabalhos serão iniciados meia hora após em segunda convocação, no mesmo dia e 
local, com qualquer numero de trabalhadores presentes. Uberlândia, 06 de dezembro de 2019. Maria 
Teresinha Borges Diretora – Presidente.

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PARQUE UNITED KINGDON 
CNPJ 23.720.128/0001-25 

Alameda José de Oliveira Guimarães, 700, Bairro Jardim Holanda, Uberlândia – MG 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

Caros senhores condôminos, 

Na qualidade de Síndico deste Condomínio, sirvo-me da presente para convocar V.Sas. para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 14 de Dezembro 
de 2019 (sábado), no salão de festas do próprio prédio, às 14h30 em primeira convocação, com o 
quórum de 2/3 da totalidade das frações ideais do edifício e às 15h, em segunda convocação, 
mesmo dia e local, com qualquer número dos presentes, nos termos do artigo 1353, do Código 
Civil, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: 

1. Apresentação da Empresa Duplique Triângulo Cobranças Garantidas Ltda; 
2. Eleição de síndico (a) com mandato de 1 (um) ano, com período 01/01/2020 a 31/12/2020, 

os interessados deverão efetuar a inscrição pessoalmente até 11/12/2019 às 17h na 
empresa Nacional ou e-mail contato@nacionaladministracao.com.br, devendo ser 
apresentados conforme orientação da FEBRABAN, comprovante de endereço, os 
documentos pessoais, estando quite com as obrigações condominiais ordinárias e 
extraordinárias. Deverão os interessados aguardarem um lapso temporal de 1 dia após a 
apresentação da documentação descrita, para confirmação do deferimento ou 
indeferimento de suas candidaturas.  

3. Eleição de subsíndicos para os blocos; 
4. Eleição de conselheiros fiscais. 

Observações: 
 Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não poderão votar 

nas deliberações, nos termos do artigo 1335, III, CC.; 
 É lícito aos senhores condôminos se fazerem representar na assembleia ora convocada 

por procuradores, munidos com procurações específicas, e documentos com foto; 
 A ausência dos senhores condôminos não os desobrigam de aceitarem como tácita 

concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados. 
Obs. geral: As procurações deverão conter registro em cartório, conforme aprovado 
em assembleia. 

Uberlândia, 05 de Dezembro de 2019. 

 
 
 
 
 

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PARQUE UNITED KINGDON 
CNPJ 23.720.128/0001-25 

Alameda José de Oliveira Guimarães, 700, Bairro Jardim Holanda, Uberlândia – MG 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

Caros senhores condôminos, 

Na qualidade de Síndico deste Condomínio, sirvo-me da presente para convocar V.Sas. para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 14 de Dezembro 
de 2019 (sábado), no salão de festas do próprio prédio, às 14h30 em primeira convocação, com o 
quórum de 2/3 da totalidade das frações ideais do edifício e às 15h, em segunda convocação, 
mesmo dia e local, com qualquer número dos presentes, nos termos do artigo 1353, do Código 
Civil, para deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: 

1. Apresentação da Empresa Duplique Triângulo Cobranças Garantidas Ltda; 
2. Eleição de síndico (a) com mandato de 1 (um) ano, com período 01/01/2020 a 31/12/2020, 

os interessados deverão efetuar a inscrição pessoalmente até 11/12/2019 às 17h na 
empresa Nacional ou e-mail contato@nacionaladministracao.com.br, devendo ser 
apresentados conforme orientação da FEBRABAN, comprovante de endereço, os 
documentos pessoais, estando quite com as obrigações condominiais ordinárias e 
extraordinárias. Deverão os interessados aguardarem um lapso temporal de 1 dia após a 
apresentação da documentação descrita, para confirmação do deferimento ou 
indeferimento de suas candidaturas.  

3. Eleição de subsíndicos para os blocos; 
4. Eleição de conselheiros fiscais. 

Observações: 
 Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não poderão votar 

nas deliberações, nos termos do artigo 1335, III, CC.; 
 É lícito aos senhores condôminos se fazerem representar na assembleia ora convocada 

por procuradores, munidos com procurações específicas, e documentos com foto; 
 A ausência dos senhores condôminos não os desobrigam de aceitarem como tácita 

concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados. 
Obs. geral: As procurações deverão conter registro em cartório, conforme aprovado 
em assembleia. 

Uberlândia, 05 de Dezembro de 2019. 

 
 
 
 
 

CONDOMINIO DO RESIDENCIAL PARQUE UNITED KINGDON 
CNPJ 23.720.128/0001-25

Al. José de Oliveira Guimarães, 700, B. Jd. Holanda, Uberlândia/MG

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Caros senhores condôminos,
Na qualidade de Síndico deste Condomínio, sirvo-me da presente para convocar V.Sas. para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 14 de Dezembro de 
2019 (sábado), no salão de festas do próprio prédio, às 14h30 em primeira convocação, com o 
quórum de 2/3 da totalidade das frações ideais do edifício e às 15h, em segunda convocação, mesmo 
dia e local, com qualquer número dos presentes, nos termos do artigo 1353, do Código Civil, para 
deliberarem sobre as seguintes ordens do dia:
 1. Apresentação da Empresa Duplique Triângulo Cobranças Garantidas Ltda;
 2. Eleição de síndico (a) com mandato de 1 (um) ano, com período 01/01/2020 a 
31/12/2020, os interessados deverão efetuar a inscrição pessoalmente até 11/12/2019 às 17h na
empresa Nacional ou e-mail contato@nacionaladministracao.com.br, devendo ser apresentados 
conforme orientação da FEBRABAN, comprovante de endereço, os documentos pessoais, estando 
quite com as obrigações condominiais ordinárias e extraordinárias. Deverão os interessados aguarda-
rem um lapso temporal de 1 dia após a apresentação da documentação descrita, para confirmação do 
deferimento ou indeferimento de suas candidaturas.
 3. Eleição de subsíndicos para os blocos;
 4. Eleição de conselheiros fiscais.
 Observações:
• Os condôminos em atraso nos pagamentos de suas taxas condominiais não poderão votar
nas deliberações, nos termos do artigo 1335, III, CC.;
• É lícito aos senhores condôminos se fazerem representar na assembleia ora convocada
por procuradores, munidos com procurações específicas, e documentos com foto;
• A ausência dos senhores condôminos não os desobrigam de aceitarem como tácita
concordância aos assuntos que forem tratados e deliberados.
Obs. geral: As procurações deverão conter registro em cartório, conforme aprovado
em assembleia.

Uberlândia, 05 de Dezembro de 2019.
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Raí permanece como 
DIRETOR DE FUTEBOL
 | DIRETORIA TAMBÉM CONFIRMOU QUE FERNANDO DINIZ SERÁ MANTIDO COMO TÉCNICO NA PRÓXIMA TEMPORADA

 � FOLHAPRESS

O São Paulo vai manter 
Raí como diretor-exe-
cutivo de futebol para 

a próxima temporada. Uma 
reunião, ontem, definiu a per-
manência do ex-jogador no 
cargo.

O presidente tricolor, Car-
los Augusto de Barros e Silva, 
o Leco, passou a ser pressio-
nado após ter se tornado públi-
ca a intenção dele de nomear 
o conselheiro Carlos Belmonte 
para o posto. Ele ainda viu a 
reação de apoio dos jogadores 
e da comissão técnica a Raí.

Belmonte segue como di-
retor geral do clube social e à 
frente do projeto de basquete 
masculino do clube tricolor, 
que atualmente disputa o 
NBB.

Raí precisará renovar o 

contrato com o clube por mais 
uma temporada, já que ficaria 
sem vínculo neste mês. O 
ídolo da torcida tricolor assu-
miu a diretoria de futebol em 
dezembro de 2017 e vai para 
a terceira temporada no cargo.

Com a permanência de 
Raí, também fica definido que 
Fernando Diniz será o técnico 
do São Paulo na próxima tem-
porada. Havia uma incerteza 
sobre o treinador caso Raí 
fosse trocado por Belmonte.

Agora, o planejamento 
para 2020 poderá ser tocado 
definitivamente, o que envolve 
as compras do goleiro Tiago 
Volpi e do lateral-direito Igor 
Vinícius, além de outras ne-
gociações visando à disputa 
da Copa Libertadores.

Raí recebeu muitas críticas 
internas ao longo deste ano, 
mas ainda tem respaldo do 

elenco e da comissão técnica. 
Além disso, aliados políticos 
de Leco também eram contra 
a presença de um conselheiro 
em um cargo tão importante 
como a diretoria de futebol. 
O estatuto tricolor prega pela 
profissionalização das pastas.

Carlos Belmonte ainda 
segue como um possível can-
didato da situação para as 
próximas eleições presiden-
ciais do clube, que serão rea-
lizadas em dezembro de 2020, 
quando terminará o mandato 
de Leco.

 � BRASILEIRO

O São Paulo deve entrar 
em campo contra o CSA na 
última rodada do Campeonato 
Brasileiro, amanhã, a partir das 
16h, em Maceió (AL), com um 
time quase todo formado por 

jogadores criados em Cotia.
A comissão técnica resol-

veu levar apenas jovens para 
a viagem a capital alagoana. 
No treino de sexta-feira, 12 
garotos que ainda estão na 
base foram testados e devem 
integrar a delegação, como 
Diego e Rodrigo Nestor, des-
taques da conquista da Copa 
São Paulo deste ano.

Para tentar deixar o time 
de garotos mais entrosado, 
Fernando Diniz resolveu co-
mandar atividade tática já dois 
dias antes da partida.

O trabalho no CT da Bar-
ra Funda inicialmente seria 
aberto para a imprensa, mas 
o técnico decidiu ter mais 
privacidade para preparar os 
jovens e permitiu que somente 
o aquecimento fosse acom-
panhado. Assim, a provável 
escalação não foi divulgada.

SÃO PAULO FC


