
DOMINGO
22 DE DEZEMBRO DE 2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
NUCLEO DO CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA DO BRASIL CENTRAL - CNPJ/MF 

nº 19.354.419/0001-70

Ficam convocados os senhores associados do NUCLEO DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE 
MILHA DO BRASIL CENTRAL, CNPJ/MF: 19.354.419/0001-70, para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária no dia 23 de Janeiro de 2020 as 18:00H, no endereço à Av José Andraus 
Gassani, 8000, bairro Industrial, Uberlândia-MG, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
 1)Eleição e posse da Diretoria Executiva para o biênio de 2020/2021
 2)Alteração do nome da associação no Estatuto Social
 3)Alteração do Estatuto Social
 4)Alteração do endereço da sede
Segue o Edital de Convocação.
O NUCLEO DE CRIADORES DE CAVALO QUARTO DE MILHA DO BRASIL CENTRAL, no uso de 
suas atribuições estatutárias, convoca nos termos do Estatuto Social, em primeira convocação, todos 
os associados titulares desta entidade a participarem da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
para eleição e posse da Diretoria, alteração do endereço da sede, alteração do nome da associação,  
re-ratificação do Parágrafo 1° do Art 32 do Estatuto Social e alteração do Estatuto Social. Realizar-se-
-á esta no dia 23 de Janeiro de 2020, às 18h e, apuração em seguida, no Rancho Celar,  situado na 
Av.  José Andraus Gassani, 8000, mediante preenchimento de cédula de votação a ser entregue no 
local e depositado em urna. Outrossim, comunica, que trata-se de chapa única, representada pelos 
seguintes associados e respectivos cargos:

PRESIDENTE.................................................  LILIANE CRISTINA PINHEIRO DE TOLEDO
PRIMEIRO VICE PRESIDENTE...................... POLLYANNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
SEGUNDO VICE PRESIDENTE..................... DIVAGNO EVANGELISTA SANTOS BARCELOS
PRIMEIRO SECRETARIO ............................. VICTORIA HUEB CASTANHEIRA ROCHA
SEGUNDO SECRETÁRIO.............................. TALLES DE OLIVEIRA GONÇALVES
PRIMEIRO TESOUREIRO.............................. MATHEUS GIOVANNI PEREIRA FERNANDES
PRIMEIRO CONSELHEIRO EFETIVO........... CARLOS ALBERTO CASTANHEIRA ROCHA
SEGUNDO CONSELHEIRO EFETIVO........... JOÃO ALBERTO GUERRA
TERCEIRO CONSELHEIRO EFETIVO.......... GILSON VIEIRA DINIZ FILHO
PRIMEIRO CONSELHEIRO SUPLENTE.........DANIEL MARCELINO NETTO DE MELO 
SEGUNDO CONSELHEIRO SUPLENTE....... GUSTAVO DE REZENDE VIEIRA
TERCEIRO CONSELHEIRO SUPLENTE........FELIPP NUNES ELIAS

Uberlândia-MG, 19 de Dezembro  de 2019
MARCILIO OTONI DE SOUZA

Presidente

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES EXTRA-JUDICIAIS E INTIMAÇÃO
 1º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2.019, ÁS 14:00 HORAS
 2º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2.019, ÁS 14:15 HORAS, SE 
NECESSÁRIO FOR
 LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: na sede do SICOOB CREDIPONTAL, sito á 
Rua 36, nº 800, Bairro Progresso, Ituiutaba (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, prêmios de seguro, encargos 
legais, tributos, contribuições condominiais, editais, despesas gerais e comissão devida ao Leiloeiro 
Oficial, em favor da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO PONTAL DO 
TRIÂNGULO LTDA – SICOOB CREDIPONTAL (CREDORA FIDUCIÁRIA), inscrita no CNPJ 
26.178.533/0001-51, com sede e foro em ITUIUTABA (MG), sendo a responsabilidade de pagamen-
to para BADUY & CIA. LTDA, CNPJ 21.308.804/0001-22, sediada nesta cidade (DEVEDORA 
FIDUCIANTE).
 IMÓVEL OBJETO DO LEILÃO:
           - IMÓVEL URBANO SITUADO NESTA CIDADE DE ITUIUTABA, A SUDESTE, COM FRENTE 
PARA A RUA 22 DO BAIRRO TUPÃ, COM A ÁREA DE 186.113,2825M², CADASTRADO SOB O 
NÚMERO SE-21.09.16.01, CONFORME AV.10-41.763, DE 18/12/2019, COMPREENDIDO 
DENTRO DO PERÍMETRO CONSTANTE DA CITADA MATRÍCULA DE N° 41.763, DO LIVRO Nº. 
02, DESSE CARTÓRIO DE 2º OFICIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA COMARCA DE 
ITUIUTABA (MG), DE PROPRIEDADE DE BADUY E CIA LTDA. CONFORME MATRÍCULA DE 
NÚMERO 41.763, REFERIDA.
A venda se dará à vista. 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 1.932, inclusive registro, impostos e taxas correrão por conta do 
arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pela 
imissão de posse.
O lanço mínimo para venda do referido imóvel com as respectivas benfeitorias no PRIMEIRO 
LEILÃO, no dia 27 de Dezembro de 2.019, á partir das 14:00 horas, será de conformidade com o 
mercado imobiliário de ITUIUTABA (MG), ou seja: R$ 3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE REAIS), de 
acordo com o inciso VI do artigo 24 e artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de Novembro de 1.997, mais a 
comissão do leiloeiro no percentual de 5% (CINCO POR CENTO), de conformidade com o § único 
do artigo 24 do Decreto 21.981 de 19 de Outubro de 1.932.
Caso não haja venda no PRIMEIRO LEILÃO, será realizado um SEGUNDO PÚBLICO E ÚLTIMO 
LEILÃO, no mesmo dia e local, á partir das 14:15 horas, pelo maior lanço oferecido, desde que igual 
ou superior ao valor da dívida atualizada, ou seja: R$ 8.266.786,40 (OITO MILHÕES, DUZENTOS E 
SESSENTA E SEIS MIL, SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E QUARENTA CENTAVOS), 
referente as benfeitorias, 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 e mais a comissão 
do leiloeiro no percentual de 5% (CINCO POR CENTO), de conformidade com o § único do artigo 24 
do Decreto Lei 21.981 de 19 de Outubro de 1.932.

O Leiloeiro acha-se habilitado a fornecer informações pormenorizadas aos interessados sobre o 
imóvel. Ficam desde já intimados o(s) Devedor(es) Fiduciante(s), caso não sejam localizados.
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             CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
             UBERLÂNDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA

      CNPJ. 25.634.007/0001-96,  Inscrição Estadual. 702.629.106-0079
Convidamos os senhores sócios para a reunião de Assembleia Geral Ordinária/ 
Extraordinária, que se realizará em 13 de janeiro de 2020, na Sabin Medicina 
Diagnóstica, em seu auditório (3º andar), situado à Avenida Cipriano Del Fávero, 
nº 515, Centro,  na cidade de Uberlândia - MG, às 18:30 horas em primeira 
convocação, com a presença que represente, no mínimo 50% mais 1 dos sócios 
com direito a voto e em segunda convocação, 30 minutos após (19:00 horas), 
com qualquer número, com a seguinte Ordem do Dia: 
a) Aprovação de um novo Estatuto Social conforme legislação atual vigente;
b)Prestações de Contas
Somente será permitida a participação na Assembleia, sócios adimplentes.                      
Somente terá acesso ao auditório titulares e procuradores devidamente 
outorgados. Lembrando que os procuradores não terão direito a voto.

Uberlândia – MG 19 de dezembro de 2019.
UBERLÂNDIA CLUBE SOCIEDADE RECREATIVA

Presidente Dr. Hélio Antônio Fabri

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
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COMPORTAMENTO

O JEITINHO NOSSO DE CADA DIA
 | PRÁTICAS ILÍCITAS PARA LEVAR VANTAGEM NÃO SE RESTRINGEM APENAS AO MEIO POLÍTICO, MAS EM AÇÕES COTIDIANAS

 � IGOR MARTINS*

Os recentes escânda-
los de corrupção no 
âmbito governamental 

acenderam o alarme das auto-

ridades e despertaram o ódio 
e a indignação de milhares de 
pessoas. Desde que grandes 
esquemas têm sido revela-
dos, a palavra “corrupção” 
tem ganhado cada vez mais 

espaço no vocabulário e nas 
discussões dos brasileiros. 

O grande problema é que 
a corrupção não está restri-
ta apenas à esfera política, 
e também não diz respeito 
apenas a atos escusos de 
agentes públicos. Dicionários, 
por exemplo, definem a cor-
rupção como a utilização de 
meios ilegais para obter algo 
em benefício próprio ou em 
nome de uma outra pessoa. 
Qualquer pessoa. É a ação 
de corromper ou adulterar o 
conteúdo original de algo por 
meio da depravação de hábi-
tos e costumes existentes em 
uma pessoa. 

Uma pesquisa da Trans-
parência Internacional (TI), 
realizada entre janeiro e março 
de 2019, mostrou que, para 
a maioria dos brasileiros, as 
práticas corruptas aumen-
taram nos últimos anos em 
solo brasileiro. Cerca de 90% 
dos entrevistados afirmaram 
à entidade que acreditam 
que a imoralidade no meio 
político representa um grande 
problema para o Brasil, sendo 
que políticos de alto escalão 
apareceram entre os mais ci-
tados nas respostas, incluindo 
o presidente, juízes e magis-

trados, deputados, senadores, 
banqueiros, líderes religiosos, 
policiais e jornalistas.

Por outro lado, 11% dos 
brasileiros que participaram 
do levantamento disseram 
ainda que pagaram suborno 
nos últimos anos no País. A 
Polícia Militar (PM) apareceu 
na primeira colocação dentre 
os mais citados, em 12% dos 
casos. Os serviços públicos 
básicos também figuram entre 
os mais apontados, com 8%. 
Os hospitais públicos e cen-
tros de saúde, por exemplo, 
representam aproximadamen-
te 5% nas menções.

No linguajar popular, esta 
corrupção do dia a dia, a 
tal ação imoral para obter 
vantagens próprias, é comu-
mente referida como “jeitinho 
brasileiro”. Por mais que, de 
certa maneira, o “jeitinho” 
esteja relacionado à corrup-
ção, ambos termos possuem 
suas diferenças e devem ser 
melhor explicados, já que o 
último também pode ter uma 
conotação que não é negativa, 
de acordo com a historiadora 
Aida Cruz.

A mistura cultural existen-
te no Brasil sempre fez com 
que o povo brasileiro visse as 

coisas sob uma perspectiva 
diferente, de um jeito mais 
fácil, segundo Cruz. Para ela, 
a conotação do nosso jeitinho 
é positiva quando falamos nas 
relações pessoais, e negativa 
quando ela é ligada às práticas 
corruptas. 

“O brasileiro é muito aco-
lhedor e muito cordial, esse é o 
nosso jeitinho e deve ser visto 
como algo bom. Mas existe, 
claro, o lado negativo do jei-
tinho brasileiro, que é quando 
começamos a ter atitudes que 
significam uma corrupção até 
mesmo de valores”, disse.

Graduada na Universidade 
Federal de Uberlândia (UFU), 
a araxaense de 56 anos afirma 
ainda que é uma característica 
inata do homem se corromper, 
indo de acordo com o pensa-
mento do teórico político suíço 
Jean-Jacques Rousseau. O 
precursor do romantismo e 
um dos maiores filósofos do 
iluminismo afirmava que “o 
homem nasce bom, mas a 
sociedade o corrompe”. Aida 
Cruz, entretanto, acredita 
que isso não deve justificar 
os comportamentos corrup-
tos existentes na sociedade 
atual. “Se uma sociedade me 
dá boas condições de cresci-
mento e oportunidades para 

praticar boas atitudes, não 
tem como eu culpar essa so-
ciedade. Temos o livre-arbítrio 
e devemos utilizá-lo.”

Na opinião de Cruz, o bra-
sileiro ainda vive e viverá com 
o pensamento de “Se todo 
mundo faz, por que eu não 
faço?”. Isso vem de valores 
culturais desde os primórdios 
da história do Brasil e possui 
um referencial histórico de 
casos de corrupção existen-
tes na Península Ibérica. A 
historiadora acredita que o 
brasileiro continuará agindo 
desta maneira por vários anos, 
a não ser que medidas sejam 
tomadas para combater os 
atos corruptos do dia a dia.

“Para o brasileiro, a lei é 
feita para todos, menos para 
ele. Por mais que as leis pu-
nam e castiguem alguns atos 
de corrupção, não acredito 
que ela resolverá esse proble-
ma. O Brasil precisa aprender 
e isso é possível por meio de 
ações, reflexões e valores 
ensinados dentro de casa, 
com a família e por meio de 
instituições, como a escola, a 
igreja e o governo”, finalizou a 
historiadora.

*APRIMORAMENTO PROFISSIONAL


