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

Uberlândia, 14 de Agosto 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, COSTA MACHADO ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA 
ME, CPF/CNPJ nº 08288657000108, CRIZANTE TEOFILO MACHADO BOAVENTURA, CPF/CNPJ nº 
06944341670, JOMBAS BOAVENTURA DA COSTA, CPF/CNPJ nº 36525383668, BRUNO MACHADO 
DE MOURA BOAVENTURA, CPF/CNPJ nº 01658836693, MARIA LETICIA GANZAROLLI DE S 
ANGOTTI, CPF/CNPJ nº 07748962642, 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$ 22.208,79, em 13/08/2019, 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 271121690000005618 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 2940, 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 administrati-
vo 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

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 16 de Agosto de 2019
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, GILMAR CESAR CARDOSO SANTOS, CPF/CNPJ nº 
46045465687, MIRAMAR DA SILVEIRA XAVIER CARDOSO, CPF/CNPJ nº 04654506608, 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) EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, ou ao endereço do 
Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, 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$ 288.896,35, em 15/08/2019, 
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 
101620000685-3 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 60025, 
do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado 
diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° 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 EMPRESA 
GESTORA DE ATIVOS - EMGEA, nos termos do art. 26, §7º da Lei

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 13 de Agosto de 2019
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, JEFFERSON ARAUJO TERRA, CPF/CNPJ nº 04294477601, 
DANIELA ALVES TEIXEIRA, CPF/CNPJ nº 05499036667, 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 - 1° Ofício, 
Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, 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$ 114.143,00, em 12/08/2019, 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 155552230597-5 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 100430, do Livro 2 – 
Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente 
ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° 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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL
(de que trata o art. 27 da Lei n° 9.514/97)

CREDORA FIDUCIÁRIA: CARPE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO E LTDA, com filial na cidade de Uberlândia-MG, 
Av. Getúlio Vargas nº 869, Centro, CEP: 38.400-299, Fone: (34) 3230-7600 (a “credora fiduciária”)
DEVEDOR FIDUCIANTE: MANZAN CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, com sede nesta cidade, na Rua 
Belém, nº 570 – Fundos – Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP 38400-725, registrada no CNPJ sob o nº 
17.212.631/0001-77, registrada na JUCEMG sob o nº 3120969933-2, em 26/11/2012, inscrição estadual nº 
002063422.00-80, representada pelos sócios Rodrigo Carvalho Manzan, inscrito no CPF sob o nº 013.186.616-84 e Flávia 
Borges Duarte Manzan, inscrita no CPF sob o nº 052.026.966-71, (“o devedor fiduciante”).
EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS ARTIGOS 26 A 33 DA LEI N° 9.514/97
A credora fiduciária leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar, nos termos do art. 27, da Lei n° 9.514/97, 
público leilão, por intermédio de LEILOEIRO OFICIAL, regularmente matriculado na JUCEMG, para alienação do imóvel 
abaixo indicado, que nos termos do art. 26, da Lei n° 9.514/97, teve a propriedade conso-lidada com a mesma:
1. DAS DATAS, HORÁRIOS E CONDIÇÕES DOS PÚBLICOS LEILÕES: Consolidada a propriedade conforme 
AV-7-131.691 de 07/08/2019, para os fins do artigo 27, da Lei n° 9.514/97, a credora fiduciária promoverá público leilão 
para a alienação do imóvel, nas seguintes datas, horários e condições:
a) PRIMEIRO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL: 05 de setembro de 2019, às 10:00 horas. Será aceito lance, à vista, 
igual ou superior ao valor de avaliação do imóvel, a qual perfaz o montante de R$ 336.411,67 (Trezen-tos e trinta e seis 
mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e sete centavos).
b) SEGUNDO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL (caso não exitoso o primeiro): 20 de setembro de 2019, às 10:00 
horas. Será aceito lance, à vista, igual ou superior ao valor da dívida e das despesas com a realização do leilão público 
extrajudicial, que perfazem o montante de R$ 187.894,89 (Cento e oitenta e sete mil, oito-centos e noventa e quatro reais 
e oitenta e nove centavos).
2. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO:
a) A(s) sessão(ões) do(s) leilão(ões) será(ão) pública(s) e realizar-se-á(ão) nesta cidade de Uberlândia-MG, na Rua 
Abdalla Haddad, nº 222, Bairro Nossa Senhora Aparecida.
b) Leiloeiro Oficial: RAFAEL ARAÚJO GOMES (Reg. JUCEMG n° 941). Endereço: Rua Abdalla Haddad, nº 222. Endereço 
eletrônico: www.rafaelleiloeiro.com.br. Fone: 0xx34-99116-3933.
3. BEM OBJETO DO LEILÃO: “Uma estrutura para barracão, sem cobertura, inacabada, construída na Rua Washington, 
no loteamento Novo Mundo, no lote n° 12 da quadra n° 31, medindo vinte e três (23,00) me-tros de frente para a Rua 
Washington, vinte e cinco metros e cinquenta seis (25,56) centímetros pelo lado direito confrontado com o lote n° 13, vinte 
e três metros e trinta (23,30) centímetros pelos fundos confron-tando com o lote n° 06, e vinte e um metros e oitenta e seis 
(21,86) centímetros pelo lado esquerdo con-frontando com o lote n° 07, totalizando a área de 545,34m². Matriculado no 
Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia sob o nº 131.691 do L° 2-RG”. O imóvel é ofertado no estado de 
ocupação e con-servação que se encontra.
4. VALOR DO IMÓVEL: Avaliado em R$ 336.411,67 (Trezentos e trinta e seis mil, quatrocentos e onze reais e sessenta e 
sete centavos).
5. ÔNUS: Não consta qualquer ônus ou pendência sobre o referido imóvel.
6. DOS PAGAMENTOS NO ATO DO LEILÃO:
a) O arrematante paga ao leiloeiro, no ato do leilão e em moeda nacional, o valor da comissão do leiloeiro, correspondente 
a 5% (cinco por cento) do lance vencedor classificado. O valor da comissão do leiloeiro não compõe o valor do lance 
ofertado. O não pagamento da comissão do leiloeiro, nessas condições, implicará na imediata desclassificação do lance 
e da participação do interessado no leilão.
b) O valor do lance vencedor classificado, será pago, à vista, à credora fiduciária, no ato do leilão e em moe-da nacional. 
O não pagamento do lance vencedor à credora fiduciária, nessas condições, implicará na imedi-ata desclassificação do 
lance e da participação do interessado no leilão.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS:
a) Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões do imóvel pode ser invocada, a qualquer tempo, como 
motivo para compensações ou modificações no preço, ficando a cargo e ônus do adquirente a sua regularização.
b) O imóvel é ofertado à venda como coisa certa e determinada (venda “ad corpus”), sendo apenas enuncia-tivas as 
referências neste edital, e será vendido no estado de ocupação e conservação em que se encontra, ficando a cargo do 
adquirente a sua desocupação, reformas que ocasionem alterações nas quantidades e/ou dimensões dos cômodos, 
averbação de áreas e/ou regularização, quando for o caso, arcando o adqui-rente com as despesas decorrentes.
c) O adquirente deverá promover, em até 30 (trinta) dias após a arrematação, todos os atos necessários para a lavratura 
da escritura e registro da mesma na matrícula do imóvel, arcando com todos os custos ne-cessários para a transferência.
d) O adquirente, após arrematação, deverá arcar com o pagamento: de eventuais mensalidades devidas à associação de 
moradores ou entidade assemelhada; da água; da luz; do gás; do IPTU e outras contribuições incidentes, bem como, com 
quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel.
e) O adquirente deverá acatar as disposições concernentes às restrições urbanísticas.
f) Com a publicação do presente edital, fica(m) o(a)(s) devedor(a) (s) devidamente intimado(a)(s) do dia, hora e local da 
alienação do referido imóvel por ele(a)(s) adquirido em Instrumento Particular de Compra e Venda de Imóvel com 
Financiamento Imobiliário e Pacto Adjunto de Alienação Fiduciária em Garantia, fir-mado com a CARPE ADMINISTRA-
ÇÃO E PARTICIPAÇÃO E LTDA.
Uberlândia, 19 de agosto de 2019, Eu, RAFAEL ARAÚJO GOMES, devidamente inscrito na JUCEMG – JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sob o no. 941, leiloeiro público, o subscrevi, www.rafaelleiloeiro.com.br.

RAFAEL ARAÚJO GOMES
CARPE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA

Cartório Iturama
Endereço: RUA RIBEIRÃO SÃO DOMINGOS, 653, Centro, Iturama, MG - 38280-000

Horário de atendimento: segunda à sexta 08:00 às 12:00 e 13:30 às 17:00

Iturama, 20 de Agosto de 2019
Virma Morimotta Assis dos Santos

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Iturama, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem intimar 
o(a) devedor(a) fiduciante, MARIA IRACEMA FONTOURA, CPF/CNPJ nº 26017407600, 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 Iturama, RUA RIBEIRÃO SÃO DOMINGOS, 653, Centro, Iturama, MG - 38280-000, 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$ 5.191,04, em 19/08/2019, 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 
155550214385-6 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 3733, 
do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Iturama . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente 
ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Iturama. Caso o pagamento não seja realizado 
diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser por meio de cheque administra-
tivo 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 ITURAMA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

ALMAR HOLDING FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 16.526.245/0001-97 - NIRE: 313001009-95

Extrato da Ata da 16ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração
Em 04/06/2019, às 17h45, na sede social da Companhia. Presença: A totalidade dos membros do 
Conselho. Mesa: Juscelino Fernandes Martins (Presidente) e Elis Simeão Christino (Secretária). 
Deliberações: 1) Aprovou a eleição das pessoas abaixo para atuarem como Diretores da Companhia, 
com mandato de 01 ano, até o dia 13/06/2020: I. Juscelino Fernandes Martins, CPF nº 526.406.806-25, 
RG nº MG-2.195.903 - PC/MG, como Diretor Presidente; II. João Ayres Rabello F0.ilho, CPF nº 
973.051.978-15, RG nº 6.715.497-9 SSP-SP, como Diretor Vice-Presidente. Os Diretores eleitos 
serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse no livro próprio, 
oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei. O Conselho ratificou o 
encerramento do mandato do Sr. Alair Martins Júnior. 2) O Conselho aprovou, por unanimidade de 
votos dos conselheiros e sem ressalvas, a eleição do Sr. Alair Martins Júnior, CPF nº 534.270.256-91, 
Cédula de Identidade nº MG-6.174.536 - PC/MG, para o cargo de Presidente do Conselho de 
Administração. Nada mais a ser tratado. Assina digitalmente o Presidente da Mesa, Juscelino 
Fernandes Martins e a Secretária da reunião Elis Simeão Christino. Uberlândia/MG, 04 de junho de 
2019. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 7427402 em 
14/08/2019 da Empresa Almar Holding Financeira S.A., NIRE 31300100995 e protocolo 192972260 - 
11/07/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL,
autorizada pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
– fará realizar licitação supramencionada – objeto: SELEÇÃO DE EMPRESA DO
RAMO DE ALIMENTAÇÃO PARA A OUTORGA DE PERMISSÃO DE USO PARA A
INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE LANCHONETE EM ESPAÇO
LOCALIZADO NO INTERIOR DO PARQUE DO SABIÁ, EM UBERLÂNDIA-MG. O
Edital encontra-se à disposição no Núcleo de Compras e Licitações da FUTEL, na
Av. José Roberto Migliorini, nº 850, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, telefone
(34) 3235-6289 / (34) 3235-6165 das 08:30 às 17:00 horas ou por e-mail:
licitacaofutel@uberlandia.mg.gov.br ou pela internet https://bit.ly/2AWQ9nM.
Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia: 23 DE SETEMBRO
DE 2019, ÀS 10:00 HORAS na Sala de Reuniões do Núcleo de Compras e
Licitações da FUTEL – na Sede Administrativa em frente à Arena
“Sabiazinho”.Uberlândia, 19 de agosto de 2019.EDSON CEZAR ZANATTA.Diretor
Geral da FUTEL

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 062 /
2019TIPO “MAIOR OFERTA POR ITEM”

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS.PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA – SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada
- Objeto: Aquisição de materiais (almofada para carimbo, caneta esferográfica e outros), em
atendimento à Secretaria acima citada. A sessão pública na Internet para recebimento das
Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 12/09/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 19 de agosto de 2019.GLADSTONE
RODRIGUES DA CUNHA FILHO.Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 562/2019

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE
CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO”PREFEITURA MUNICIPAL DE
UBERLÂNDIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE
COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Prestação de serviços gráficos
(livretos explicativos – Guia do Usuário de Oxigenoterapia Domiciliar). A sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 16/09/2019,
no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG, 19 de agosto de
2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO
Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 561/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO POR ITEM”

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 558/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO “MENOR PREÇO”
EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS,  EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS.PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA – SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação
supramencionada - Objeto: Aquisição de Equipamentos (aparelho de bonnet com
anilhas). A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta
até as 09:00 horas  do d ia 12/09/2019,  no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG,  19 de agosto de 2019.
GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.Secretário Municipal de SAÚDE

AVISO DE NOVA DATA
DE ABERTURA

TOMADA DE PREÇOS Nº 497/2019
OBJETO: Seleção e contratação de empresa de engenharia para execução de obras em
rede de energia elétrica e iluminação pública, na Avenida Sideral no Bairro Jardim
Ipanema, em Uberlândia/MG, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de
obra.O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico, 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 para entrega dos Envelopes das propostas e documentação
será no dia: 16/09/2019, às 13:00 horas na Diretoria de Compras. 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
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ERRATA

No Edital de Convocação do Sindicato 
dos Trabalhadores em Transportes Ro-
doviários de Uberlândia publicado na 
edição do dia 13 de agosto de 2.019, 
pág. A7, jornal Diário de Uberlândia, 
onde se lê..., na Rua das Perobas nº 
1000, Bairro Morada dos Pássaros, 
Uberlândia/MG, CONSIDERAR..., na 
Avenida Fernando Vilela nº 1.449, Bairro 
Martins, Uberlândia/MG.

Célio Moreira da Silva - Presidente
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FUTEBOL FEMININO

Pia Sundhage mantém 
base do Brasil na Copa

A técnica Pia Sundhage 
fez, ontem, sua primeira 
convocação à frente da se-
leção brasileira feminina de 
futebol, para a disputa de um 
torneio amistoso de seleções 
que ocorrerá no estádio do 
Pacaembu de 26 de agosto 
a 3 de setembro.

Ao menos por enquanto, 
a sueca optou por manter 
a base do time que jogou a 
Copa do Mundo na França, 
realizada em junho e julho 
deste ano. Das 23 atletas 
que participaram do mundial, 
15 estão na lista desta terça.

Há anos a seleção se 
apoia em atletas veteranas 
como Marta, 33, e Formiga, 
41. Ao menos por enquanto, 
a renovação não ocorreu. A 
média de idade das convo-

cadas na terça ficou em 28,1 
anos, acima do que se viu no 
grupo que disputou o Mundial 
da França: 27,9. Apenas 
Yaya, do São Paulo, fará sua 
estreia na categoria adulta.

Com pouco mais de uma 
semana para ajustar o time 
que enfrentará a Argentina 
no dia 29, às 21h30, Pia 
começa um ciclo que já em 
2020 terá um grande desa-
fio: os Jogos Olímpicos de 
Tóquio.

Com o status de bicam-
peã do torneio (2008 e 2012), 
ela tenta levar o Brasil ao seu 
primeiro ouro na modalidade 
após dois vices (em 2004 e 
2008).

 � FOLHAPRESS

CONVOCADAS

Goleiras: Bárbara (Avaí/Kindermann) e Aline Reis (Tene-
rife-ESP);
Laterais: Letícia Santos (Frankfurt-ALE), Fabiana (Interna-
cional), Joyce (Tenerife-ESP) e Tamires (Corinthians);
Zagueiras: Kathellen (Bordeaux-FRA), Mônica (sem clu-
be), Erika (Corinthians) e Bruna Benites (Internacional);
Meias: Thaisa (Real Madrid-ESP), Formiga (Paris Saint-
Germain-FRA), Luana (KSPO-CDS) e Yaya (São Paulo);
Atacantes: Andressa Alves (Roma-ITA), Geyse (Benfica-
POR), Marta (Orlando Pride-EUA), Milene (Corinthians), 
Debinha (North Carolina Courage-EUA), Chú (Chan-
gchun Dazhong-CHN), Bia Zaneratto (Incheon Hyun-
dai-CDS), Ludmila (Atlético de Madrid-ESP) e Raquel 
(Sporting Lisboa-POR).

LUCAS FIGUEIREDO/CBF/DIVULGAÇÃO


