
SEXTA-FEIRA
13 DE DEZEMBRO DE 2019

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - UBERLANDIA / MG

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70, 
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos da 
certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de que 
estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do 
Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a promover 
a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos a 
seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados 
de 12/12/2019 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que 
poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B51000 - CONTRATO: 8016100067590 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
ENDERECO DO IMÓVEL: RUA FRANCISCA ALVES RABELO, 112, LOTE 13, 
QUADRA 03, CARAJAS, UBERLANDIA- MG, CEP: 38408-528
IRLANICE ALVES SANTOS, BRASILEIRA, CABELEREIRA, CPF 057.432.606-56, CI: 
MG-12097237 SSP/MG
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES

Eu, Heitor Ferreira de Paula e Silva, brasileiro, casado, professor aposentado, inscrito no CPF sob o 
nº 012.476.546-72 e no RG nº M 196.846 – SSP/MG, residente e domiciliado à Av. Alexandre Ribeiro 
Guimarães, nº 294, Bairro Santa Maria, Uberlândia-MG, declaro para os devidos fins que meus 
pertences que se encontravam dentro da Caminhonete D-15, Chevrolet, placa GWW 8011, que foi 
arrombada, sendo subtraída do seu interior uma pochete contendo documentos  pessoais, na data de 
06/12/2019, conforme Boletim de Ocorrência de número 2019-060017518-001. Por ser expressão da 
verdade, firmo a presente declaração para que surta seus efeitos legais. 

Uberlândia, 13 de dezembro de 2019.
Heitor Ferreira de Paula e Silva

ABANDONO DE EMPREGO
Ao Sr. JOSÉ HUMERTO ALVES, portador da CTPS 58089 – série 0045/MG, uma vez que 
esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se em local não sabido,  
convidamos a comparecer na Fazenda Santa Terezinha, Zona Rural de Uberlândia/MG de 
propriedade do Sr. Silvio Vilela Rezende, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas 
desde 19/10/2019, dentro do prazo de 72 horas a partir desta publicação, sob pena de ficar 
rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos da letra “i” do art. 482 da 
CLT. Prata, 12 de dezembro de 2019.

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO  PARA

REGISTRO DE PREÇOS Nº. 825/2019
OBJETO: Fornecimento de gêneros alimentícios (café, chá e açúcar) em atendimento
à Secretaria Municipal de Administração e aos Órgãos da Administração Direta e
Indireta da Prefeitura Municipal de Uberlândia.O Pregoeiro, 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
aber ta até às 09:00 horas  do dia 13/01/2020,  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, 11
de dezembro  de 2019.ROGER WUDSON RODRIGUES DIAS.Pregoeiro

A Viva Equipamentos, fabricante dos 
climatizadores evaporativos Ecobrisa, informa 
que o parceiro comercial Aluzin Minimercado 
LTDA, baseado em Uberlândia/MG, foi 
descredenciado, não podendo mais representar 
nossos produtos ou a marca Ecobrisa. Pedimos 
aos nossos clientes que entrem em contato pelo 
número (19) 3303-1400 para que possamos 
melhor atendê-los. Obrigado
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Barcelona estuda pré- 
temporada no Brasil

Barcelona e Banco BMG 
fizeram, na quarta-feira (11), 
em São Paulo, um evento 
para formalizar uma par-
ceria de dez anos. Mas 
pouco se falou sobre os 
detalhes e possibilidades 
do acordo. Com um modelo 
de negócio voltado para o 
lado comercial, as partes 
estudam também questões 
futebolísticas. Há até a pos-
sibilidade de os espanhóis 
fazerem uma pré-tempora-
da no Brasil.

Hissa Elias Moyses, di-
retor-executivo da institui-
ção financeira, confirma a 
intenção em entrevista ao 
UOL Esporte.

“Isso ainda não está de-
terminado em contrato, mas 
é uma possibilidade que a 
gente convide o Barcelona 
para uma pré-temporada no 
Brasil. É algo que seria inte-
ressante. Mas ainda não foi 
definido”, disse o dirigente, 
que ainda falou sobre um 
possível torneio com clubes 
também patrocinados pelo 
Banco BMG:

“A gente pensa também 
em um torneio com clubes 
que são parceiros do ban-

co. Por que não fazer algo 
nesse sentido para ativar a 
marca? É uma boa possibi-
lidade”, acrescentou.

Hoje, Atlético-MG e Co-
rinthians são times que con-
tam com patrocínio master 
da empresa com sede em 
Minas Gerais. Porém, há 
outras equipes com parce-
rias também.

O acordo entre Barce-
lona e Banco BMG prevê a 
criação de conta bancária, 
similar às que existem hoje 
para as torcidas de Corin-
thians e Atlético. Será feito 
um cartão de crédito com 
o escudo do clube, assim 
como há hoje para os ti-
mes de São Paulo e Minas 
Gerais.

Não há valor pré-fixado 
no acordo e ainda é possível 
a negociação de jogadores 
que pertencem ao Coimbra, 
clube administrado pelo 
Banco BMG. Um exemplo 
é Igor, zagueiro revelado 
pela equipe da instituição 
financeira. O garoto defen-
de atualmente o sub-20 do 
Barcelona.

 � FOLHAPRESS

COPA DO BRASIL

Sorteio define jogos 
DA PRIMEIRA FASE

A CBF sorteou, na tarde 
de ontem, os confrontos da 
primeira fase da Copa do 
Brasil de 2020. Rebaixado 
no Campeonato Brasilei-
ro, o Cruzeiro voltará ao 
cenário nacional diante do 
São Raimundo-RR, fora de 
casa, em data ainda a ser 
definida.

O time mineiro se classi-
ficará à etapa seguinte com 
um simples empate, assim 
como todos os times que 
atuarem fora de casa nesta 
fase da competição.

Outros clubes de gran-
de expressão também vão 
encarar uma longa viagem 
na estreia. O Fluminense 
visitará o Moto Clube, do 
Maranhão. O Atlético-MG 
irá encarar o Campinense 

na Paraíba. O Vasco vai 
ao Piauí para enfrentar o 
Altos. Enquanto o Botafogo 
viajará para jogar contra o 
Caxias-RS.

No sorteio, a CBF divi-
diu 80 times em oito potes 
com dez equipes, separa-
dos pelo ranqueamento na 
própria CBF. A partir das 
oitavas de final, entram 
na competição os clubes 
classificados para a Copa 
Libertadores (Flamengo, 
Athletico-PR, Santos, Pal-
meiras, Grêmio, São Paulo, 
Internacional e Corinthians) 
e os atuais campeões da 
Série B do Brasileiro (Bra-
gantino), da Copa do Nor-
deste (Fortaleza) e da Copa 
Verde (Cuiabá).

Perrella diz que presidente 
DO CRUZEIRO É “BIRUTA”
 | EX-MANDATÁRIO SE AFASTA DEFINITIVAMENTE E EXPÕE PROBLEMAS DO CLUBE

 � FOLHAPRESS

Horas depois de o pre-
sidente do Cruzeiro, 
Wagner Pires de Sá, 

confirmar o desligamento 
de Zezé Perrella do clube, 
o agora ex-gestor de futebol 
concedeu uma entrevista 
rebatendo o mandatário e ex-
pondo outros problemas na já 
conturbada diretoria celeste.

Em sua versão, dada on-
tem, Perrella disse estar sur-
preso com a decisão tomada 
por Wagner e alegou que não 
voltará a exercer o cargo de 
presidente do Conselho Deli-
berativo do clube, função que 
ele acumulava junto à gerên-
cia de futebol desde outubro.

“Eu fiquei surpreso com a 
decisão porque ele [Pires de 
Sá] é uma biruta de aeropor-
to. Cada hora ele fala uma 
coisa. Mas ele tem direito, 
foi eleito para isso. Inclusive, 
na reunião de ontem [quar-
ta], eu sugeri ao presidente 
Wagner que renunciasse. 
Falei: ‘Wagner, eu não quero 
continuar no clube, vamos 
convocar eleições gerais, 
inclusive para a presidência 
do Conselho, e você renun-
cia. Sua presença hoje não 
é boa para o Cruzeiro’. Ele 
disse que não renunciaria e, 
junto de outras pessoas, me 
convenceu a ficar. Então é 
uma coisa inexplicável que 
aconteceu”, disse.

O dirigente ocupava o car-
go de presidente do Conselho 
Deliberativo do Cruzeiro até 
terça (10), quando deixou a 
função sob a justificativa de 
que iria se dedicar exclusiva-
mente ao departamento de 
futebol. Contudo, dois dias 
depois do anúncio, Perrella 
acabou desligado em defini-
tivo da instituição.

Ele havia herdado a pas-
ta de Itair Machado, antigo 
vice-presidente de futebol 
celeste, demitido em meio à 
crise política e financeira do 
clube, que culminou no inédito 
rebaixamento à Série B do 
Campeonato Brasileiro. O fu-
tebol agora será chefiado por 

é uma figura absolutamente 
equilibrada, ele vai colocar 
em votação o afastamento do 
senhor Wagner e de seus dois 
vice-presidentes. O Conselho 
que vai decidir. Se o Conselho 
achar que o trabalho está ma-
ravilhoso, que o Cruzeiro não 
tem nenhum problema, que 
continuem. Se entenderem 
que tem que sair, que saiam 
logo, para a paz voltar para 
o Cruzeiro. Eu não volto ao 
futebol, mas precisamos fazer 
isso urgente. Cara nova, que 
não tem desgaste. O Cru-
zeiro tem que ter paz”, disse 
Perrella.

 � THIAGO NEVES

O cartola também foi ques-
tionado sobre o futuro de 
Thiago Neves, afastado da 
equipe na reta final do Brasi-
leiro. O meia chegou a rece-

ber o contato da diretoria para 
jogar o último jogo na compe-
tição, contra o Palmeiras, no 
Mineirão, que selou a queda, 
mas sua participação acabou 
vetada por Perrella. Agora, 
com a saída do dirigente, 
Wagner Pires já acenou com 
a possibilidade de o jogador 
voltar a atuar pelo clube em 
2020.

“O Thiago Neves é um 
empregado do clube. Eu não 
respondo a ele. Ele, sim, fez 
o que se propôs. Ele sequer 
apareceu no vestiário no jogo 
contra o Palmeiras. Se o novo 
diretor de futebol quiser apro-
veitar, o problema é dele. Eu 
nunca alisei. Esse cara estava 
numa festa na véspera de um 
jogo decisivo [contra o Vasco], 
machucado. Ele desrespeitou 
o Cruzeiro”, afirmou Perrella.

FUTEBOL MINEIRO

BRUNO HADDAD/CRUZEIRO

Perrella ocupava o cargo de 
presidente do Conselho Deliberativo 
do Cruzeiro até terça-feira

Márcio Rodrigues, conforme 
havia adiantado Pires de Sá.

“O Zezé deixou o clube 
por um pedido dele mesmo. 
Ele não aguentou a pressão 
nas redes sociais. Ele é um 
gestor vitorioso, foi multi-
campeão no clube, mas não 
ficará por pedido dele mesmo. 
Aceitamos a decisão dele 
e estamos nomeando outro 
gestor para o clube, que é o 
Márcio Rodrigues da Silva”, 
disse o presidente na manhã 
de ontem. Já o Conselho pas-
sará a ser presidido por José 
Dalai Rocha, ex-vice.

“Eu não volto para a pre-
sidência do Conselho porque 
parece que estou retaliando 
pelo Wagner ter me desliga-
do. Eu não gostaria de co-
mandar esse processo. Dalai 


