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REQUERIMENTO DE LICENÇA

José Humberto Santiago Vilela e Outras, CPF:689.789.286-68, por determinação do 
Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público que realizou o 
requerimento, através da empresa Eco Cerrado Soluções Ambientais Ltda, conforme 
processo de Solicitação de Licença 2020.01.01.003.0003541, Licenciamento Ambien-
tal Concomitante – LAC2 (LOC), para todas as atividades Culturas anuais, semipere-
nes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura; Criação de 
bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo; Criação 
de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime de confinamen-
to; Barragem de irrigação ou de perenização para agricultura; e, Postos revendedores, 
postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos 
flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis de aviação, 
desenvolvidas no empreendimento Fazenda Buriti do Costa, no município de Paracatu 
/ MG.

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO - 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 04/02/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a 
execução, o que poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B50764 - CONTRATO: 8016100038379 - EMPRESA GESTORA DE 
ATIVOS - EMGEA ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA IZETH DOMINGOS, 
891, LOTE 20, QUADRA 07, TAIAMAN, UBERLANDIA - MG, CEP: 
38415-125 IZABEL CRISTINA CARDOSO GONZAGA, BRASILEIRA, 
CASADA, VENDEDORA, CPF 419.643.306-53, CI: M-4.578.031-MG
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS 
PRESTACOES

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 04/02/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a 
execução, o que poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B51238 - CONTRATO: 8249400010436 - CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL ENDERECO DO IMÓVEL: RUA 16 ( RUA IDALINA VIEIRA 
BORGES ), 43, LOTE 10 , QUADRA 02, ARUANAN(PLANALTO), 
UBERLANDIA - MG, CEP: 38413-161 CLEITON CORREA SILVA, 
BRASILEIRO, SOLTEIRO, MECANICO DE EMP , CPF: 003.029.636-69, CI: 
M-7.755.313-MG
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS 
PRESTACOES

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

Uberlândia, 31 de Janeiro de 2020
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, MIGUEL ROZA DE CARVALHO, CPF/CNPJ nº 02440536695, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, 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$ 10.591,33, em 30/01/2020, 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 
155552736329-9 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 70043, 
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

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionário  RENAN MAX DOS 
SANTOS MENDES (CTPS 000055399, série 00028_22/09/2008 MG) que, devido a 
apresentação de atestado datado de (com afastamento de 2 dias), o dia 20/01/2020 e 
21/01/2020 será desconsiderado posto que o mesmo recebeu Carta de Suspensão ao 
Trabalho informando que no dia 21/01/2020 estaria suspenso de suas atividades 
laborais devido a medida disciplinar por comportamento inadequado. Face a todo o 
exposto, o atestado apresentado será desconsiderado.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E OBRAS- através da DIRETORIA DE
COMPRAS - Fará realizar licitação supramencionada. Objeto: Seleção e contratação de
empresa de engenharia para realizar execução de obras de reforma da escola municipal
de ensino fundamental Professor Mário Godoy Castanho, situada à Rua Joaquim Roberto
de Souza, nº 508, bairro Tocantins, em Uberlândia/MG. Os documentos que integram o
edital serão disponibilizados somente no site de licitações da Prefeitura Municipal de
Uberlândia, no endereço eletrônico https://goo.gl/ho2JED, acesso online: hhtt://bit.ly/
33TYmVu. A Sessão Pública para entrega dos Envelopes das propostas e documentação
será no dia: 02/03/2020, às 13:00_horas, na Diretoria de Compras.  Uberlândia/MG,  03
de fevereiro de 2020.TANIA MARIA DE SOUZA TOLEDO.Secretária Municipal de
Educação.NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA.Secretário Municipal de Obras

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 915/2019
TIPO "MENOR PREÇO GLOBAL"

Através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará Chamada Pública para credenciamento
de empresas especializadas na prestação de serviços de procedimentos ambulatoriais
em fonoaudiologia, todos constantes da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, OPM
do SUS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.O Edital encontra-se a disposição
na Diretoria de Compras, na Av. Ubiratan Honório de Castro, 826, bairro Santa Mônica,
telefone 0xx 34-3239-2488, das 12 às 17 horas e no sit io do Município
www.uberlandia.mg.gov.br. 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 31/12/2020.Uberlândia-MG, 03 de fevereiro de 2020.GLADSTONE
RODRIGUES DA CUNHA FILHO.Secretário Municipal de Saúde

AVISO
CHAMADA PÚBLICA

Nº 903/2019
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Clubes brasileiros passam
A PROMOVER CAMISA 24
 | INICIADA PELO BAHIA, CAMPANHA CONTRA A HOMOFOBIA É ADERIDA POR CLUBES 

 � FOLHAPRESS

Na esteira do Bahia, que 
na semana passada 
anunciou uma cam-

panha contra a homofobia 
no futebol, outros grandes 
clubes do país aderiram ao 
movimento nos últimos dias. 
Na terça-feira (28), o jogador 
Flávio, 23, entrou em campo 
pela Copa do Nordeste com 
a camisa tricolor da equipe 
baiana e o número 24 às 
costas.

Após a ação, que coincidiu 
também com a morte de Kobe 
Bryant e uma série de home-
nagens ao astro do basquete 
usando a camisa 24 que ele 
eternizou, a revista Corner, 
publicação sobre futebol, 
criou a campanha “Pede a 
24”, para incentivar jogadores 
a usarem a camisa.

Tendo como principal difu-
sor o jornalista Mauro Beting, 
a iniciativa ganhou destaque 
nos principais programas es-

portivos da televisão e teve 
repercussão internacional. 
“24 não é só um número qual-
quer. Ele carrega as digitais 
criminosas do preconceito. 
Não mais! São dois dígitos 
que contam para quem preci-
sa virar esse jogo”, diz o texto 
assinado por Beting.

No Brasil, o número é as-
sociado à homossexualidade 
de maneira preconceituosa 
por ele representar o animal 
veado no jogo do bicho.

Antes da partida contra o 
Resende, o atacante Gabriel 
Barbosa, o Gabigol, publicou 
um “24” nas suas redes so-
ciais, acompanhado de hash-
tags contra a homofobia e em 
homenagem a Kobe Bryant. O 
flamenguista, que vestiu a 9 
na vitória desta segunda (3), 
deve usar a camisa 24 no sá-
bado (8), contra o Madureira.

O Santos também fez 
questão de anunciar que o 
atacante Tailson vestiria a 
24 no clássico contra o Co-
rinthians, no domingo (2). “O 

Peixe joga como #NúmeroDo-
Respeito!”, publicou o clube. 
O atleta ficou no banco de 
reservas.

Os corintianos não se 
pronunciaram nas redes so-
ciais ou fizeram referências 
à campanha. Ainda assim, 
decidiram dar na semana pas-
sada a camisa 24 ao volante 
Víctor Cantillo, que já a usava 
no futebol colombiano.

Em janeiro, quando o atle-
ta foi apresentado no Corin-
thians, o diretor de futebol 
Duílio Monteiro Alves disse 
“24, aqui, não”. Mais tarde, 
desculpou-se pelo que cha-
mou de “brincadeira infeliz”.

O Fluminense, que ontem 
enfrentou o Unión La Calera 
(CHI) pela Copa Sul-America-
na, divulgou que o meia Nenê, 
um dos principais nomes da 
equipe, será o camisa 24 du-
rante a competição, entrando 
na corrente contra a homofo-
bia. No torneio internacional, 
os clubes são obrigados a 
usar a numeração de 1 a 30.

Segundo levantamento 
publicado pelo jornal Folha de 
S.Paulo na semana passada, 
o número 24 é encontrado 
quatro vezes mais em ligas 
estrangeiras em comparação 
com o futebol brasileiro.

A ocorrência de camisas 
24 no Campeonato Brasileiro 
representou 0,5% do volume 
total nos últimos cinco anos. 
Essa média é de 2,5% quando 
considerados torneios nacio-
nais na Europa (Alemanha, 
Espanha, França, Inglaterra, 
Itália e Portugal), Ásia (Ja-
pão, Coreia do Sul e China) 
e Argentina.

A análise também mostrou 
não se tratar de uma baixa 
preferência no Brasil por 
números altos em geral, já 
que as opções de uniformes 
adjacentes, 23 e 25, repre-
sentam 2,26% e 2,34% do 
total, criando uma variação 
não encontrada em nenhuma 
outra comparação entre três 
números sequenciais.

FUTEBOL-LGBTFOBIA
FUTEBOL BRASILEIRO

Inédita, Supercopa dá 
INÍCIO À TEMPORADA

A CBF lançou oficial-
mente, ontem, a Supercopa 
do Brasil, que pretende dar 
início à temporada do fute-
bol brasileiro. Com modelo 
equivalente ao de torneios 
europeus, a taça irá opor a 
cada ano os atuais campe-
ões da Copa do Brasil e do 
Campeonato Brasileiro.

Durante cerimônia na 
sede da entidade, o troféu 
foi apresentado aos técni-
cos e capitães de Flamengo 
e Athletico-PR, que valo-
rizaram a novidade. Entre 
muitos elogios à iniciativa, 
o técnico Jorge Jesus não 
deixou, no entanto, de alfi-
netar o horário do evento do 
próximo dia 16, em Brasília, 
no estádio Mané Garricha.

“Nós valorizamos muito 
essa competição na Europa. 
É sempre o primeiro troféu 
que as equipes disputam. 
É uma competição muito 
bonita entre os campeões. 
Só não sei porque às 11h, 
gostaria de saber. Dou os 
parabéns à CBF. Valoriza 
as duas melhores equipes 
de 2019. Tirando o Liverpool 
e o River Plate, o Athletico 
foi o adversário que mais 
dificuldade nos criou no 
Brasil”, disse o treinador 
flamenguista.

Do lado paranaense, 
o técnico Dorival Júnior 
também valorizou a com-
petição. Ele acrescentou 
ainda que o futebol nacional 
passa por um período de 
transformação positiva. “A 

iniciativa da CBF nos dá 
um parecer claro de que as 
coisas estão mudando no 
futebol brasileiro. Tenho de 
reconhecer que mudanças 
pequenas e maiores estão 
acontecendo, elas são vi-
síveis. Sabemos o quanto 
a CBF está integrada para 
que mudemos o que vinha 
acontecendo antes”.

A organização da Super-
copa informou que cerca de 
20 mil bilhetes da carga de 
70 mil já foram vendidos. 
A dupla sertaneja Maiara e 
Maraisa vai animar o públi-
co antes de a bola rolar e 
há a previsão de venda de 
produtos exclusivos e áreas 
de lazer para os torcedores.

Na sede da CBF os ca-
pitães das equipes ainda 
lembraram do encontro pe-
las quartas de final da Copa 
do Brasil de 2019, quando o 
Athletico calou o Maracanã 
ao bater o Flamengo nos pê-
naltis - na comemoração, os 
atleticanos provocaram os 
rivais com alusões ao “chei-
rinho” e repetiram o gesto 
característico de Gabigol.

“Aquilo ficou no passado, 
foi um momento na euforia 
do pós-jogo. Não é algo 
para ofender os companhei-
ros e o Flamengo. O futebol 
está ficando chato”, disse 
Wellington, do Athletico. 
“Não temos nenhum tipo de 
rancor em relação a esse 
tipo de atitude”, respondeu 
Diego, camisa 10 flamen-
guista.

DIVULGAÇÃO

Jorge Jesus e Diego acompanharam lançamento

Fluminense 
divulgou que 
o meia Nenê 

será o camisa 
24 durante a 
competição

LUCAS MERÇON/FLUMINENSE F.C


