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

Uberlândia, 11 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, VALDIMIR DE MELO OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 89574630625, 
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) 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$ 6.453,30, em 10/02/2020, 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 
10020001330154345 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
141360, 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

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO - UBERLANDIA - MG
Data do leilão:27/02/2020 - A partir das: 11:30
Local: AGENCIA DA CAIXA- PRACA OSWALDO CRUZ , Nº 390, CENTRO, UBERLANDIA, MG.
ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR, Leiloeiro Oficial matrícula JUCEMG JUCEMG 831 estabelecido a 
AVENIDA FRANCISCO DE PAULA FERREIRA nº 959, RESIDENCIAL GRAMADO, PATOS DE 
MINAS - MG CEP: 0-0, telefone (34)3814-2286,faz saber que devidamente autorizado pelo Agente 
Fiduciário do BANCO BS2 S/A, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 
de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local 
acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - BH - BS2.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita mediante 
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço 
de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08 (oito) dias devidamente corrigido pelo índice 
que remunera as cadernetas de poupança do dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do 
sinal dado além da comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do 
imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização 
até no momento da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, e 
despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja 
ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do 
mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os 
imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED:B49859 - CONTRATO: 8016100013325 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - BH - 
BS2 - AGENCIA: 0161 AG UBERLÂNDIA
MARINA LELES BEDE CAVALCANTE,BRASILEIRA(A), PROFESSORA, CPF 502.838.556-49, CI M 
1697201 SSP.MG CASADO(A)COM LUIS CESAR BEDE CAVALCANTE,BRASILEIRO,APOSENTA-
DO,CPF 436.620.306- 59 CI: M- 2303848 SSP.MG DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO, VIA V-23, Nº 
197, LOTE 17, QUADRA 31, BAIRRO SANTA MONICA, SETOR CHACARAS E MANSOES, EM 
UBERLÂNDIA, MG, COM AREA CONSTRUIDA DE 60,30 M2, AREA DE 245,28
M2, COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E 
GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 17141,89 VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 152000,00
UBERLANDIA, 25/11/2019 

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR 

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE UBERLÂNDIA
BASE TERRITORIAL EM UBERLÂNDIA, ABADIA DOS DOURADOS, ARAGUARI, ARAPO-
RÃ, CASCALHO RICO, DOURADOQUARA, ESTRELA DO SUL, GRUPIARA, INDIANÓPOLIS, 
IRAÍ DE MINAS, MONTE ALEGRE DE MINAS, MONTE CARMELO, NOVA PONTE, PEDRINÓ-

POLIS, ROMARIA, SANTA JULIANA E TUPACIGUARA – MG.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO                                                                                               

O Presidente do Sindicato supra, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os trabalhado-
res empregados das empresas de transporte de cargas em geral, sócios e interessados, para 
Assembleia Geral Extraordinária com a finalidade de dar início às negociações coletivas da 
categoria e firmamento de instrumentos coletivos de trabalho. Para viabilizar a maior participação 
possível de trabalhadores, a assembléia acontecerá de forma itinerante, na porta das empresas 
empregadoras estabelecidas na cidade sede e nas demais cidades da base territorial, onde 
houver possibilidade de realização. A Assembléia Geral Permanente Itinerante iniciará no dia 19 
(dezenove) de fevereiro de 2.020, às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em primeira 
convocação, na Avenida Fernando Vilela, nº 1.449, bairro Martins, Uberlândia/MG, sede da 
Entidade Profissional, e se estenderá até o dia 13 (treze) de março de 2.020, em razão das 
peculiaridades dos horários dos trabalhadores e para a maior participação possível de obreiros. 
Quando da realização das Assembléias será tratada a seguinte ordem do dia: a) – Leitura do 
Edital de Convocação; b) – Discussão e deliberação sobre a pauta de reivindicações salariais e 
de condições de trabalho dos trabalhadores rodoviários, lotados no transporte de carga, cuja 
pauta, após aprovada, será remetida ao Sindicato Patronal, com vistas à celebração de Conven-
ção Coletiva de Trabalho, para vigorar de Maio de 2.020 a Abril de 2.021; c) – Autorização à 
Diretoria do Sindicato para firmar acordo administrativo e na inviabilidade, por frustração da 
negociação, poderes para ajuizar Dissídio Coletivo; d) – Autorização à Diretoria para negociar e 
formalizar acordo direto e individualmente com as empresas quando viável; e) - Deliberar sobre 
contribuições à entidade, observado o disposto nos Artigos 8º, III, IV, VI, 7º, VI, XXVI da Constitui-
ção Federal, combinado com o disposto nos artigos 545, 513, alínea “e”, e 462, 578, 579 e 582 
da CLT, tudo com observância do que dispõe a Lei 13.467/2017 e, também, com o disposto no 
art. 8º da Convenção 95 da OIT; f) – Palavra Franca; g) - Encerramento. Não havendo número 
legal em primeiras convocações, as Assembléias serão realizadas 01 (uma) hora após, em 
segundas convocações, nos mesmos dias e locais, com qualquer número de presentes, e, as 
decisões tomadas prevalecerão para todos os efeitos. Uberlândia, 13 de fevereiro de 2020. 
CÉLIO MOREIRA DA SILVA – Presidente.

OBJETO: Aquisição de equipamentos (cardioversor/desfibrilador bifásico e outros).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 aberta até às 09:00 horas do dia 03/03/2020, 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 fevereiro de
2020.MARIA BARBOSA POLICARPO.Pregoeiro

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº. 855/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº. 853/2019

TIPO "MELHOR TÉCNICA COM PREÇO FIXADO NO EDITAL"
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - por meio da DIRETORIA
DE COMPRAS - Fará realizar a licitação supramencionada - Objeto: Delegação de 28
(vinte e oito) permissões às físicas para exploração do serviço público de transporte
individual de passageiros, em veículo de aluguel, na modalidade Táxi Acessível do
município de Uberlândia/MG. O Edital encontra-se a disposição na Diretoria de Compras,
na Av. Ubiratan Honório Castro, nº. 826, 1ª pavimento, telefone 0xx 34-3239-2488,
das 12 às 17 horas. Valor do Edital R$1,80 (um real e oitenta centavos).  Entrega dos
envelopes  e Sessão Pública para abertura no dia: 18/03/2020, até às 13:00 horas na
Diretoria de Compras.  Uberlândia/MG,12 de fevereiro de 2020.DIVONEI GONÇALVES
DOS SANTOS.Secretário Municipal de Trânsito e Transportes

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br B3

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade 
do autor e não representa, necessariamente, 

a opinião do Diário de Uberlândia. 

Alberto Gomide
gomideesporte@yahoo.com.br

UEC PRECISA VENCER PARA RESPIRAR 
Qualquer jogo é importante em qualquer situação e competi-

ção. Mas este de amanhã, às 16h, em Juiz de Fora, no Estádio 
Mário Heleno, contra o Tupynambás, talvez seja mais importante 
ainda para o Uberlândia Esporte, em função da posição das duas 
equipes. O Tupynambás é o último colocado, e o UEC brigando 
para sair da ameaça do fantasma do rebaixamento que novamen-
te o persegue. Mesmo sendo fora de casa, precisa vencer, é con-
fronto direto com um sério candidato ao descenso. Um empate já 
não será bom, mas uma derrota será catastrófica. Poderá até se 
salvar lá na frente, mas a situação ficará bem mais complicada. O 
Tupynambás fez cinco jogos e só tem um empate (1 ponto); o UEC 
também fez cinco e tem um empate e uma vitória (4 pontos). Se 
vencer, o UEC dará uma respirada, como aconteceu com a vitória 
por 1 a 0 sobre o Coimbra, sábado passado, no Estádio Parque 
do Sabiá. Assim, a opção do Verdão é: vencer, vencer e vencer.

JARAGUÁ É LÍDER ISOLADO DA COPA
Após a realização de quatro rodadas, o Jaraguá é o time de 

melhor campanha, aliás, com aproveitamento de 100%. Soma 12 
pontos com vitórias nas quatro partidas. O artilheiro da equipe é 
Geraldo Magela de Melo (Lélo), que é também um dos goleadores 
do campeonato. A rodada passada ficou assim: São Jorge 3x0 
Jardim Finotti, Jaraguá 2x1 Bandeirantes, Luizote de Freitas 5x1 
Saraiva, Minas Gerais 1x0 Carajás, Copacabana 2x0 Ipanema, 
Jardim Vica 1x1 Canaã e Jardim Holanda 1x1 Umuarama. A clas-
sificação geral está assim: Jaraguá com 12 pontos, Umuarama 10, 
Copacabana e Bandeirantes com 9, São Jorge 7, Jardim Finotti, 
Luizote de Freitas e Minas Gerais com 6, Jardim Vica, Jardim Ho-
landa e Canaã com 4, Saraiva 3, Carajás 1 e o Ipanema ainda não 
pontuou. O ataque mais positivo é do Bandeirantes, que marcou 
18 gols, enquanto as defesas menos vazadas são do Jaraguá e 
Umuarama, com apenas 1 gol sofrido. A defesa “peneira”, mais 
vazada, é a do Saraiva, com 21 gols sofridos. Até agora, em 28 
partidas, foram marcados 101 gols.

COPA FUTEL COMEÇA INSCRIÇÕES DIA 17
A Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Fu-

tel) abre na próxima segunda-feira (17), o período de inscrições 
para as versões masculina e feminina da 25ª Copa Futel de Fut-
sal (adulto) que será disputada entre março e julho. No masculi-
no, serão 32 times na Divisão Especial e outros 32 na Divisão de 
Acesso, enquanto no feminino haverá somente uma divisão e a 
quantidade de equipes é ilimitada. Para se inscrever, é preciso 
entrar no site da Prefeitura de Uberlândia até o dia 21 de feverei-
ro, baixar a ficha de inscrição no link www.uberlandia.mg.gov.br/
prefeitura/orgaos-municipais/futel/competicoes-2/, pagar a taxa da 
arbitragem dos três primeiros jogos na Caixa Econômica Federal 
ou agências lotéricas e se dirigir à sede da Futel, na Avenida José 
Roberto Migliorini, 850, portando a ficha de inscrição e o compro-
vante de pagamento da taxa de arbitragem. A competição começa 
no dia 14 de março e será disputada nas quadras do UTC e dos 
poliesportivos Patrimônio e Roosevelt.

LUF TEM CALENDÁRIO DE CAMPEONATOS
A programação de campeonatos da Liga Uberlandense de 

Futebol foi feita em novembro do ano passado, antes mesmo do 
período de recesso. São as mesmas competições de 2019 e até 
de anos anteriores. Na temporada passada, o campeonato juvenil 
foi realizado em conjunto com o de juniores, com o regulamento 
determinando a participação de jogadores da faixa etária juvenil. 
Para este ano, não se sabe ainda se será no mesmo sistema. 
O campeonato sênior, a exemplo do ano passado, será realizado 
pela Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel). 
Conheça a programação para o inicio dos campeonatos: Júnior/
Juvenil, em abril; Copa Uberlândia, também em abril; Rural, mês 
de abril; Copa Regional Sub-13 e Sub-15, que não aconteceram 
ano passado, também marcadas para abril; Copa Regional Sub-
20, em agosto; Veterano, em agosto; Divisão de Acesso e Divisão 
Especial, no mês de junho.

RESENHA ESPORTIVA
Praia encara Sesc/Rio hoje 
pela 7ª rodada da Superliga
 | TIME DE UBERLÂNDIA VAI AO RIO DEFENDER A LIDERANÇA DA COMPETIÇÃO

  DA REDAÇÃO

Depois de vencer o São 
Paulo F.C/Barueri por 
3 sets a 0 na última 

terça-feira (11), a equipe do 
Praia Clube encara hoje um 
novo desafio pela Superliga 
19/20. O adversário é o Sesc/
Rio, vice-líder da competição, 
que recebe a equipe praiana 
em casa. O jogo acontece às 
20h30, no ginásio do Tijuca 
Tênis Clube, no Rio de Ja-
neiro (RJ).

Com 47 pontos, o time de 
Uberlândia é o primeiro colo-
cado da competição. Diante 

das rivais, em confronto direto 
pela liderança, as praianas 
terão a chance de dar o troco 
nas cariocas. Na última vez 
em que jogou contra o Sesc/
Rio, em dezembro pelo 1º 
turno, o Praia perdeu em casa 
por 3 sets a 0. 

As duas equipes têm cam-
panhas semelhantes na Su-
perliga 19/20. Em 17 jogos, 
o Praia venceu 16 vezes e 
perdeu apenas uma partida, 
justamente para o rival cario-
ca. Com dois pontos atrás da 
equipe mineira, na segunda 
posição, o Sesc/Rio também 
saiu vitorioso em 17 confron-
tos e só foi derrotado somente 

uma vez pelo Minas, também 
por 3 a 0. 

Para tirar a liderança do 
time praiano, o Sesc/Rio pre-
cisa vencer a partida por 3 a 0 
ou 3 a 1. No retrospecto entre 
as duas equipes, o Rio leva a 
melhor. Foram duas vitórias 
diante do Praia nesta tempo-
rada, uma em Uberlândia e 
outra na final da Copa Brasil. 

  ESTREIA NA SUL-
AMERICANA 

O jogo contra a equipe do 
Rio será o último desafio da 
equipe antes da estreia no 
Campeonato Sul-Americano 

Feminino de Voleibol, que 
acontece em Uberlândia a 
partir da próxima segunda-
feira (17). 

O time praiano foi vice-
campeão da competição, em 
2017 e 2019, e jogará em 
casa na 20ª edição do tor-
neio internacional, que será 
realizada na Arena Presidente 
Tancredo Neves (Sabiazinho). 

Além do Praia Clube, estão 
na disputa o atual campeão 
Itambé/Minas, os argentinos 
Boca Juniors e San Lorenzo e 
o boliviano Universidad Cató-
lica. O campeão garante uma 
vaga no Mundial de Clubes. 

VÔLEI

20º Sul-Americano Feminino de Vôlei

17/02 19h Dentil/Praia Clube x
Universidad 

Católica

17/02 20h30 Boca Juniors x San Lorenzo

18/02 19h Dentil/Praia Clube x San Lorenzo

18/02 20h Universidad Católica x Itambé/Minas

19/02 19h San Lorenzo x
Universidad 

Católica

19/02 20h30 Itambé/Minas x Boca Juniors

20/02 19h Dentil/Praia Clube x Boca Juniors

20/02 20h30 Itambé/Minas x San Lorenzo

21/02 17h Boca Juniors x
Universidad 

Católica

21/02 20h Dentil/Praia Clube x Itambé/Minas

INGRESSOS

On-line pelo Ingresso 

Rápido 

Até 16/02: Venda física na 

Portaria Principal do Praia 

Clube, das 9h às 18h, para 

sócios e não

sócios

De 17 a 21/02: Venda física 

na bilheteria do Sabiazinho, 

das 9h às 19h

VALORES
Passaporte: R$ 80 (inteira) 
e R$ 40 (meia-entrada e 
sócios do Praia Clube)
17 a 20/02: R$ 20 por dia 
(inteira) e R$ 10 por dia 
(meia-entrada e sócios do 
Praia Clube)
21/02: R$ 70 (inteira) e R$ 
35 (meia-entrada e sócios 
do Praia Clube)

PRAIA CLUBE/ASCOM/DIVULGAÇÃO 


