
SÁBADO
8 DE FEVEREIRO DE 2020

ALGAR TI CONSULTORIA S/A
CNPJ/ME: 05.510.654/0001-89 - NIRE: 313.001.098-95

Edital de Convocação
Ficam os Senhores Acionistas convocados, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76, para comparecerem 
à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada às 09 (nove) horas do dia 17 de fevereiro de 2020, 
em sua sede social, localizada em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Desembargador Jorge Fontana, n.º 
600, Edifício Orange – 5°, 6° e 7° Andares, Belvedere, CEP: 30.320-670, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1. 
Ratificar as deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade, realizada em 02 de dezembro de 
2019, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais sob o nº. 7658554, que deliberou especialmente pela aprovação 
da operação de cisão da ALGAR TELECOM S/A, CNPJ sob o nº. 71.208.516.0001-74, com incorporação da parcela 
cindida pela Sociedade, sem abertura do capital social, bem como todas as demais deliberações aprovadas naquela 
assembleia; 2. Ratificar a composição acionária da Sociedade, visto ter decorrido o prazo de 30 (trinta) dias concedido aos 
acionistas para manifestação do interesse de permanecer na Sociedade, podendo em razão de referida ratificação realizar os 
ajustes necessários no capital social e na composição de ações da Sociedade; e Instruções Adicionais:  1. Os documentos 
e propostas relacionados às matérias da assembleia ora convocada estão disponíveis aos Senhores Acionistas na sede 
da Sociedade. 2. Os acionistas poderão ser representados na assembleia, mediante a apresentação do mandato de repre-
sentação, outorgado na forma do parágrafo 1º, do art. 126 da Lei 6.404/76.  Uberlândia - MG, 07 de fevereiro de 2020. 

Tatiane de Souza Lemes Panato - Diretora Presidente

-

-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Conselho de Administração no uso de suas atribuições que 
confere o Estatuto Social da Cooperativa de Consumo e Serviços dos Prof. de 
Instituições Financeiras Bancárias do Triangulo Mineiro e Alto Paranaiba Ltda, 
Coopminas Bancários, inscrita no CNPJ/MF sob o numero 36.192.171-0001/07 
convoca os associados, que nesta data são em Número de 20 ( vinte ), para 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na Sede Social na 
Avenida Nicomedes Alves dos Santos n. 3600 – Sala 318-C – Gavea Business – 
Bairro Morada da Colina – CEP 38411-106, Uberlândia MG, no dia 16 de fevereiro 
de 2020, 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 – Reforma do Estatuto da Cooperativa
2 – Posse Diretoria

Uberlândia, 06 fevereiro 2.020.
Luciano Oliveira Peixoto

Membro Comissão
Cartório Uberlândia - 1° Ofício

Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 05 de Fevereiro de 2020
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, GEORGIANE GONTIJO DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 
06683366683, FÁBIO FAGUNDES PRECIOSO, CPF/CNPJ nº 04738767607, 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) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., 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$ 6.665,85, em 04/02/2020, 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 07474723001038-3 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 146940, 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 BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S.A., 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

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE DE ALIENAÇÃO POR INICIATIVA  PARTICULAR
Á JRT AUTO-CENTER, pessoa jurídica do direito privado, torna público, que levará á LEILÃO 
PÚBLICO ON-LINE, Através do site www.rafaelleiloeiro.com.br com início dia 27/01/2.020 e 
encerramento NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2.020 ÁS 13:00HRS, (UM) 01 TORNO 
COPIADOR DE RODAS MONTECH TRR MAGNUM ARO 13 a 24 DIAMANTADOR, NOVO, SEM 
GARANTIA, Lance Inicial de R$15.000,00 CONFORME EDITAL. Informações: www.rafaelleiloei-
ro.com.br. (34)-99116-3933.  Rafael Araújo Gomes - Leiloeiro Público Oficial – JUCEMG Nº 941

SINDICOMERCIO UBERLANDIA- ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Em 
obediência ao Estatuto Social da Entidade e demais legislações aplicáveis, pelo 
presente Edital ficam convocados todos os representados quites com as contribuições 
do exercício 2019 e no gozo de seus direitos sindicais para a Assembleia Geral Extraor-
dinária a ser realizada no dia 13(treze) de Fevereiro de 2020, às 18:00hs (dezoito) 
horas, em sua sede social na rua Atílio Valentini, nº 30 – Bairro Santa Mônica na cidade 
de Uberlândia, Estado de Minas Gerais para tratar da seguintes ordens do dia: a) 
Informar sobre o fechamento das convenções coletiva de trabalho e seus termos; b) 
informar sobre os valores de contribuições devidas ao Sindicato; c) Homologação de 
atos da diretoria. Caso não haja comparecimento legal, referida Assembleia será 
instalada em segunda convocação às 18:30hs (dezoito horas e trinta minutos), deste 
mesmo dia e no mesmo local, com qualquer número de convocados presentes. 
Uberlândia-MG, 10 de Fevereiro de 2020. Robson Batista. Presidente.

  

LEILÕES BRASIL
GLENER BRASIL CASSIANO

DESDE 2002

 

LEILOEIROS 
ASSOCIADOS Matrícula Jucemg 470   Leiloeiro Oficial e Judicial
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GLENER BRASIL CASSIANO - LEILOEIRO OFICIAL – MAT. JUCEMG 470

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES EXTRA-JUDICIAIS E INTIMAÇÃO
 1º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, ÁS 14:00 HORAS
 2º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2020, ÁS 14:30 HORAS, SE 
NECESSÁRIO FOR
 LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: na sede do Leiloeiro Oficial, sito á Rod. 
BR 365, km 612, s/nº, Conjunto  Alvorada, Uberlândia (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 credora fiduciária SICOOB CREDITRIL – COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES 
RURAIS E LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA, instituição financeira com sede nesta cidade, 
situada à Rua Marciano de Ávila, 1066, Bairro Bom Jesus, inscrita no CNPJ sob o n° 
41.669.227/0001-01 e responsabilidade do(s) Devedor(es) Fiduciante(s) REVENDEDORA 
PRATENSE DE BEBIDAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.021.941/0001-70, com sede na Av. 
Brasília, 590, Bairro Edna, Prata, MG, CEP 38.140-000, MARY LÚCIA MAURÍCIO VILELA, brasileira, 
viúva, aposentada, inscrita no CPF sob o nº 196.519.106-15, residente e domiciliada na Rua 
Professora Valentim, 179, Centro, Prata, MG, CEP 38.140-000, espólio de EDÉSIO PÁDUA VILELA, 
inscrito no CPF de nº 009.499.576-15, representado pelo inventariante, e também herdeiro, EDÉSIO 
DE PÁDUA VILELA JÚNIOR, brasileiro, casado, agropecuarista, inscrito no CPF sob o nº 
446.641.256-15, casado com Francis Mary Vilela Pádua, brasileira, casada, inscrita no CPF sob o nº  
721.199.426-68, ambos residentes e domiciliados na Rua Cel. Astolfo Bittencourt, 11, Centro, Prata, 
MG, CEP 38.140-000, e os demais herdeiros ANA MARIA VILELA DE CARVALHO, brasileira, casada, 
psicóloga, inscrita no CPF sob o n. 560.858.346-91, casada com Ivo Machado de Carvalho Júnior, 
inscrito no CPF n° 371.569.506-49, ambos residentes e domiciliados à Rua Professor Valentim, n° 
179, Centro, na cidade de Prata, MG, CEP 38.140-000,  FABIANA VILELA AMUI, brasileira, casada, 
do lar, inscrita no CPF sob o nº 671.762.916-91, casada com Samir Mendes Amui, inscrito no CPF sob 
o nº 526.242.776-68, ambos residente e domiciliados na Rual Cel. Astolfo Bittencourt, nº 11, Centro, 
na cidade de Prata, MG, CEP 38.140-000 e JAQUELINE VILELA GUSMÃO, brasileira, casada, do lar, 
inscrita no CPF de nº 794.401.185-87,casada com Paulo Sérgio Prates Gusmão, inscrito no CPF sob 
o nº 059.032.778-02, ambos residentes e domiciliados na Rua Professora Valentim, 179, Centro, 
Prata, MG, CEP 38.140-000.  
 IMÓVEL OBJETO DO LEILÃO:
 imóvel de matrícula 15.828, da Serventia de Registro de Imóveis de Prata, MG, 
descrito como "Um imóvel urbano, situado nesta cidade, na AVENIDA BRASÍLIA, Bairro Edna, 
cadastrado no P.M.P. sob o nº 01.02.065.0307.001, com área de 1.440,00 m² (um mil quatrocen-
tos e quarenta metros quadrados), medindo pela frente 24,00 metros, confrontando com a 
Avenida Brasília; pelo lado direito mede 60,00 metros, confrontando com Gersoney Silva 
Morais; Djalma Vilela Oliveira e Romeu Bernardes da Silva; pelo lado esquerdo mede 60,00 
metros, confrontando com Revendedora Pratense de Bebidas Ltda – ME; e aos fundos mede 
24,00 metros, confrontando com a Rua Rio Grande do Sul. Origem R-1-1126, do livro 2-F, às fls 
144 (parcial) referente aos lotes nº(s) 11,12,20 e 21 da Quadra 18 desta serventia", com 
posterior averbação, de nº AV-2-15.828, da obra de "um Prédio comercial com mezanino, 
situado na AVENIDA BRASILIA, nº 600, Bairro Edna, cadastrado na Prefeitura Municipal de 
Prata, MG, sob o nº 01.02.065.0307.001, com1.568,07 m² (um mil quinhentos e sessenta e oito 
metros quadrados e sete centésimos) de área total de construção, sendo em Galpão e 
depósitos 1.440,00 m² (um mil quatrocentos e quarenta metros quadrados) + mezanino: 128,07 
m² (cento e vinte e oito metros quadrados e sete centésimos), contendo 13 (treze) cômodos + 
1 mezanino = 14, com piso de cimento e parte de granito, paredes de tijolos com massa 
desempenada, cobertura de telhas de barro, galpão sem forro, demais dependências laje e 
pvc, com instalações de água, luz, esgoto, pavimentação, meio-fio, telefone, etc...". Imóvel este 
objeto de ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA em favor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODU-
TORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA - SICOOB CREDITRIL conforme 
registro de nº R-5-15.828, e averbação AV-6-15.828, do(a) Serviço Registral Imobiliário de Prata, 
MG de Prata, MG.
          A regularização das benfeitorias existentes no imóvel e a imissão de posse caso o mesmo esteja 
ocupado, o arrematante ficará ciente que será o responsável pelas mesmas.
          A venda se dará à vista, na modalidade “ad corpus” e 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 de 1.932, inclusive registro, impostos e 
taxas correrão por conta do arrematante.
          O lanço mínimo para venda do referido imóvel com as respectivas benfeitorias no PRIMEIRO 
LEILÃO, no dia 21 DE FEVEREIRO DE 2020, ÀS 14:00 horas, será de conformidade com o mercado 
imobiliário do local do bem, ou seja, R$ 1.584.035,00 (hum milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil 
e trinta e cinco reais), de acordo com o inciso VI do artigo 24 e artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de 
Novembro de 1.997, e mais a comissão do leiloeiro no percentual de 5% (CINCO POR CENTO).
           Caso não haja venda no PRIMEIRO LEILÃO, será realizado um SEGUNDO PÚBLICO E 
ÚLTIMO LEILÃO no mesmo local e dia, às 14:30 horas, pelo maior lanço oferecido, desde que igual 
ou superior ao valor da dívida atualizada, ou seja, R$ 814.520,80 (oitocentos e quatorze mil, quinhen-
tos e vinte reais e oitenta centavos), acrescido da comissão do leiloeiro no percentual de 5% (CINCO 
POR CENTO).
 
          O Leiloeiro acha-se habilitado a fornecer informações pormenorizadas aos interessados sobre 
o imóvel. Ficam desde já intimados o(s) Emitente(s) e o (s) Devedor(es) Fiduciante(s), caso não 
sejam localizados.

UNIMED UBERLÂNDIA - COOPERATIVA REGIONAL 
DE TRABALHO MÉDICO LIMITADA

CNPJ 17.790.718/0001-21
REGISTRO ANS Nº 384.577
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração da UNIMED 
UBERLÂNDIA-COOPERATIVA REGIONAL DE TRABALHO 
MÉDICO LTDA, atendendo a deliberação do Conselho de 
Administração, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto 
Social (artigo 85, inciso II), convoca os senhores(as) sócios(as) 
cooperados(as) com direito a voto, os quais nesta data somam 933 
(novecentos e trinta e três), para se reunirem em ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 20 de fevereiro 
de 2.020 (quinta-feira), no auditório da sede da Unimed 
Uberlândia, situado na Avenida João Pinheiro, nº 639, centro, na 
cidade de Uberlândia, em primeira convocação às 17:00 horas, 
com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos sócios com direito 
a voto, em segunda convocação às 18:00 horas, com a presença 
de metade dos sócios mais um; e, em terceira e última 
convocação, às 19:00 horas, com a presença de no mínimo 10 
(dez) sócios, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

 1. Situação econômica-financeira da sociedade.
 2. Ações propostas para 2.020.

E, na forma da lei e do estatuto social, determina que se publique 
o presente edital de convocação para que ninguém alegue 
ignorância.

Uberlândia-MG, 08 de fevereiro de 2.020.

Sávio de Moraes
Presidente do Conselho de Administração

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas atribuições
legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 014/2020, na modalidade
"PREGÃO PRESENCIAL" do tipo "Menor Valor Global - Estimado", dia 21 de fevereiro
de 2020 às 09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº
6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa a contratação de empresa para fornecimento
de materiais para corte e solda: acetileno, oxigênio e mistura de gases para solda, para uso nas
manutenções e obras desenvolvidas pelo DMAE, em atendimento a Diretoria Técnica, estando
o edital à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na
Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia (MG), 06 de fevereiro de 2020.
Paulo Sérgio Ferreira-Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2020 - PREGÃO PRESENCIAL

"MENOR VALOR GLOBAL -
ESTIMADO"

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br ESPORTE | A7

ELAS EM CAMPO

Clássico marca início do Brasileirão
 | DUELO ENTRE PALMEIRAS E CORINTHIANS É DESTAQUE NA RODADA QUE ABRE O CAMPEONATO HOJE EM SANTA CATARINA

 � AGÊNCIA BRASIL

Avaí/Kindermann e Vitó-
ria abrem hoje, às 15h 
(de Brasília), em Caça-

dor (SC), a sétima edição do 
Campeonato Brasileiro de Fu-
tebol Feminino, o quarto como 
Série A-1, ou seja, a principal 
divisão da modalidade. A pri-
meira rodada reserva, ainda, 
o Derby Paulistano entre Pal-
meiras e Corinthians — que 
será disputado no domingo 
(9), às 14h (de Brasília) em 
Vinhedo (SP), cidade onde o 
Verdão manda suas partidas.

A edição deste ano está 
prevista para encerrar 13 de 
setembro, com pausa entre 31 
de maio e 23 de agosto para 

a Olimpíada de Tóquio, no Ja-
pão. A competição reunirá sete 
times que também figuram na 
elite do Brasileirão masculino 
(Corinthians, Flamengo, Grê-
mio, Internacional, Palmeiras, 
Santos e São Paulo), além de 
equipes atualmente na Série 
B, como Cruzeiro, Ponte Preta, 
Vitória e Avaí — que compete 
no Feminino em parceria com 
o Kindermann, de Caçador 
(SC). Já São José e Irandu-
ba se tornarão, em 2020, os 
únicos a participar de todas 
as edições entre as mulheres.

Como no ano passado, as 
16 equipes se enfrentarão em 
turno único, com os oito primei-
ros garantindo vaga nas quar-
tas de final e os quatro últimos 
caindo à Série A-2. Em 2019, 

da final da Copa do Mundo 
Feminina (Estados Unidos 2x0 
Holanda, em Lyon, na França): 
quase 20 milhões de pessoas. 
No duelo da seleção brasileira 
contra as francesas, pelas 
oitavas de final, a audiência 
nacional foi ainda maior: 35 
milhões.

O futebol de São Paulo, 
aliás, domina o Brasileiro 
Feminino, tendo chegado a 
todas as finais e ganhando 
seis títulos — o Flamengo, em 
2016, foi a exceção. A Ferro-
viária, de Araraquara (SP), é 
o único time a ter vencido a 
competição mais de uma vez. 

Campeãs em 2014, as Guer-
reiras Grenás conseguiram o 
bi no ano passado, diante do 
Corinthians, finalista das últi-
mas três edições. O Timão foi 
campeão em 2018, antecedido 
por Santos (2017), Rio Preto 
(2015) e Centro Olímpico 
(2013).

LUCAS FIGUEIREDO/CBF

Jogadoras da Ferrovária comemoram 
conquista do título de 2019 

foram rebaixados Vitória das 
Tabocas, Foz Cataratas (que 
teve o Athletico Paranaense 
como parceiro - hoje, o Fu-
racão tem time próprio), São 
Francisco e Sport, enquanto 
Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro 
e São Paulo conquistaram o 
acesso, com o Tricolor Paulis-
ta levando o título da segunda 
divisão. Dos quatro clubes que 
subiram à Série A-1, apenas 
as gaúchas competiam na 
modalidade antes de 2019. Os 
outros três tiveram que reativar 
seus departamentos.

O último ano teve o iní-
cio da obrigatoriedade para 
que equipes que disputam a 
Série A masculina e torneios 
da Conmebol (Libertadores e 
Sul-Americana) mantivessem 
times femininos. A temporada 
passada marcou, também, o 
crescimento da modalidade, 
com o Brasil apresentando 
a maior audiência televisiva 


