
SEXTA-FEIRA
23 DE AGOSTO DE 2019

A CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA,  solicita  compareci-
mento de TATIANE AUGUSTA EVANGELISTA, CTPS:008506826 / 
0040 ,  à empresa, no prazo de 48 horas para tratar assunto de seu 
interesse relacionado a convênio, Av. Niterói nº1.771, Bairro: Tibery - 
Atendimento RH - sala 9, em horário comercial das 08:00 as 18:00.

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

Uberlândia, 20 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, EMERSON LUIZ MARTINS, CPF/CNPJ nº 71168656672, 
CLAUDETE ROSA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 77515200600, 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$ 4.108,11, 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 074436230001843 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 148678, 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.

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

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
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CORTE DE GASTOS

Sem verba, Ministério da Economia corta até café
O Ministério da Economia 

anunciou, ontem, o corte de 
gastos com estágio, telefonia 
e pacote de dados para ser-
vidores, diárias e passagens 
internacionais e até café para 
tentar resolver problemas de 
caixa que ameaçam, entre 
outras coisas, a emissão de 
CPFs e o pagamento de resti-
tuições do Imposto de Renda.

Em portaria publicada no 
Diário Oficial, o ministério 
afirmou que o objetivo é ra-
cionalizar os gastos e cortar 
despesas neste ano. Serão 
suspensas novas contrata-
ções de serviços de consul-
toria, treinamento e capaci-
tação de servidores, estágio 
remunerado e mão de obra 
terceirizada.

O ministério deixará ainda 
de fazer novas contratações 
para comprar bens e móveis, 
realizar obras, serviços de 
engenharia, melhorias físi-
cas e alterações de layout, 
contratar desenvolvimento 
de software e soluções de 
informática, pagar diárias e 
passagens internacionais e 
adquirir insumos e máquinas 
de café.

A economia prevista com 
as medidas é de R$ 366 mi-
lhões, e outro R$ 1,8 bilhão 
será remanejado dentro do 
Ministério para alcançar os 
R$ 2,16 bilhões necessá-
rios e manter os serviços 
essenciais à população fun-

cionando.
Serviços de telefonia mó-

vel e pacote de dados para 
servidores, exceto para ativi-
dades de fiscalização, tam-
bém estão na lista.

Foi dado prazo de 30 dias 
para que sejam adotadas me-
didas para encerrar contratos 
de obras, serviços de enge-
nharia e desenvolvimento de 
software e soluções de infor-
mática. No mesmo período, 
os estágios remunerados em 
vigor deverão ser reduzidos 
em, no mínimo, 50%.

Além de vedar novas con-
tratações, o ministério tam-
bém determinou a redução 
de gastos correntes até 31 
de dezembro. Em alguns 
casos, como aquisição de 
café, manutenção de bens 
imóveis, serviços técnicos 
profissionais, equipamentos 
e materiais permanentes, a 
ordem é cortar totalmente 
os gastos. Em outros, como 
mão de obra terceirizada, a 
redução da despesa é menor, 
de 5%.

A portaria mexe ainda no 
horário de funcionamento 
do ministério, autarquias e 
fundações vinculadas. Até 31 
de dezembro, o novo horário 
será de 8h às 18h - atualmen-
te, funciona de 7h às 20h. A 
restrição não se aplica ao 
atendimento ao público e ao 
funcionamento dos gabinetes 
do ministro, secretário-exe-

cutivo, secretários especiais, 
secretários e da Procurado-
ria-Geral da Fazenda.

Em coletiva, o secretá-
rio-executivo, Marcelo Gua-
ranys, afirmou que, se a 
arrecadação federal melhorar, 
as medidas podem ser rela-
xadas e o dinheiro, liberado. 
“A gente tem que entender 
que a gente tem sempre 
que trabalhar com restrições 
orçamentárias, seja no go-
verno, seja na nossa casa, 
é como a gente trabalha.” 
Segundo ele, a restrição so-
bre as viagens internacionais 
pode ser reavaliada. “Não 
faz sentido a gente continuar 
viajando para várias coisas 
se não tem recursos para os 
serviços essenciais deste mi-
nistério”, disse. “Obviamente, 
exceções são cabíveis. Parti-
cipações em reuniões impor-
tantes como Fundo Monetá-
rio Internacional (FMI), G20 
(grupo das economias mais 
desenvolvidas), e alguma 
coisa na Organização para 
a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico (OCDE) 
serão mantidas.”

A falta de dinheiro faz 
com que ministérios e órgãos 
do governo enfrentem risco 

de shutdown, com a falta 
de dinheiro em caixa para 
emitir CPFs, pagar aos con-
tribuintes as restituições do 
Imposto de Renda e controlar 
a importação e exportação de 
produtos no Brasil.

Guaranys afirmou que 
a racionalização não é um 
shutdown, uma paralisação 
do governo. “Shutdown seria 
parar as nossas atividades 
totalmente. A gente vê nos 
Estados Unidos, fecha o mi-
nistério. A gente não vai fazer 
isso. A gente está vendo o 
que a gente pode cortar de 
gasto que não tem necessida-
de nem impacto para prestar 
o serviço para o cidadão para 
que a gente possa manter o 
serviço ao cidadão.”

Há dinheiro para que o 
sistema funcione até o dia 
25 de agosto, mas o governo 
prometeu ao órgão que vai re-
solver a questão antes que os 
serviços sejam paralisados.

Ao todo são sete lotes 
programados de restituição 
entre junho e dezembro. Até 
o momento foram liberados 
três lotes, sendo que o último 
foi feito no dia 15 de agosto.

 � FOLHAPRESS

ARQUIVO/ABR 

Marcelo Guaranys diz que não há risco de shutdown

CODESP

Desvio no porto de Santos 
chegaria a R$ 100 milhões

 | OPERAÇÃO DA PF 
TERMINOU COM PRISÃO 
DE 18 SUSPEITOS, 
INCLUINDO EX-
DEPUTADO

 � FOLHAPRESS

A Polícia Federal de-
flagrou ontem uma 
operação contra um 

suposto esquema que teria 
desviado R$ 100 milhões na 
Companhia Docas do Estado 
de São Paulo (Codesp), res-
ponsável pela gestão do porto 
de Santos, o mais importante 
do país.

De acordo com a Polícia 
Federal, a fraude durou cerca 
de dez anos e ocorreu na ges-
tão passada da companhia. A 
gestão atual, ainda segundo a 
PF, colaborou com as investi-
gações e não está envolvida 
no esquema.

Entre os investigados es-
tão o ex-deputado federal e 
ex-presidente da Câmara dos 
Vereadores do Guarujá (SP) 
Marcelo Squassoni e mem-
bros da antiga diretoria da 
Codesp: três ex-diretores, um 
ex-superintendente da guarda 
portuária e três fiscais de con-
trato, além de um advogado, 
três empresários e pessoas 
consideradas laranjas.

Squassoni foi preso com 
outros 18 suspeitos. Há dois 
que estão foragidos. Os no-
mes dos demais envolvidos 
não foram divulgados. Tam-
bém foram emitidos 24 man-
dados de busca e apreensão 
-as investigações se concen-
traram nas cidades paulis-
tas de Santos, São Paulo, 
Guarujá, Ilhabela, Bragança 

Paulista e Serra Negra, além 
de Duque de Caxias (RJ) e 
Fortaleza (CE).

Entre as fraudes aponta-
das estão contratos de moni-
toramento dos abastecimen-
tos de navio por drone e de 
segurança no monitoramento 
das instalações.

O Ministério Público Fe-
deral afirma que uma das 
empresas recebeu, ao longo 
de dez anos, mais de R$ 100 
milhões em contratos para 
a prestação de serviços de 
segurança no porto de Santos 
por meio de prorrogações 
irregulares desde 2008.

Outra, aponta o MPF, foi 
contratada em 2018 por R$ 
2,7 milhões para o moni-
toramento do terminal por 
drones, embora a atividade 
fosse desnecessária e a firma 
não estivesse habilitada para 
executá-la.

“Os dois contratos irre-
gulares foram denunciados 
à Polícia Federal pela atual 
direção da Codesp, que os 
cancelou este ano”, afirmou 
a Procuradoria.

Squassoni seria o respon-
sável por indicar postos-cha-
ve na diretoria da Codesp que 
permitissem o esquema por 
meio de documentos falsos 
para habilitar as empresas 
de forma indevida, informou 
a PF.

“O ex-deputado era o 
grande mentor do esquema. 
Por enquanto, não temos 
nada que chegue em algum 

partido específico, mas não 
descartamos essa hipótese”, 
diz o delegado federal Eduar-
do Alexandre Fontes.

“As irregularidades en-
volveram o direcionamento 
de licitações em troca de 
vantagens ilícitas como o 
pagamento de propinas e a 
liquidação de despesas pes-
soais dos envolvidos. Entre 
empréstimos e bens utiliza-
dos, o ex-deputado recebeu 
R$ 1,6 milhão”, informou a 
Procuradoria.

Ele teria importado para o 
porto, em 2014, um esquema 
adotado no Guarujá, disse 
o procurador da República 
Thiago Nobre Lacerda.

O ex-deputado também 
utilizava dois carros de luxo 
que eram pagos pelos empre-
sários da Codesp.

“As irregularidades en-
volveram o direcionamento 
de licitações em troca de 
vantagens ilícitas como o 
pagamento de propinas e a 
liquidação de despesas pes-
soais dos envolvidos. Entre 
empréstimos e bens utiliza-
dos, o ex-deputado recebeu 
R$ 1,6 milhão”, informou a 
Procuradoria.

Os investigados podem 
responder às acusações de 
organização e associação 
criminosa, fraude a licitações 
e corrupção ativa e passiva.

 � OUTRO LADO

A reportagem não con-

seguiu contato com as defe-
sas do ex-deputado Marcelo 
Squassoni nem das empresas 
envolvidas.

A Câmara de Guarujá, via 
assessoria, informou que não 
irá se pronunciar.

Em nota, a Codesp disse 
que não comentará assuntos 
relacionados à operação con-
duzida pela Polícia Federal.

“A atual gestão afirmou 
que tem contribuído com in-
vestigações e fiscalizações, 
além de adotar medidas como 
o rompimento de contratos 
com irregularidades e a obri-
gatoriedade de que novas 

contratações tenham cláusula 
anticorrupção. Nos últimos 
meses, a nova diretoria sus-
pendeu pagamentos e rescin-
diu contratos com duas em-
presas”, informou a Codesp.

A primeira fase da opera-
ção, realizada em outubro do 
ano passado, teve como alvo 
licitações, supostamente frau-
dadas, para contratar softwa-
res, serviços de consultoria 
em tecnologia da informação e 
digitalização de documentos.

A concorrência teria sido 
direcionada já na formulação 
dos editais, e empresas la-
ranjas teriam participado dos 

certames para acobertar o 
suposto esquema e dar apa-
rência de lisura ao processo.

Na ocasião, foram presos, 
entre outros, o então presi-
dente da estatal, José Alex 
Botelho de Oliva, o superin-
tendente jurídico, Gabriel Eu-
frasio, e o diretor de relações 
com o mercado, Cleveland 
Sampaio Lofrano. Eles foram 
substituídos no comando 
da Codesp no mesmo dia, e 
foram soltos um mês depois 
após o juiz Fausto de Sanctis, 
do Tribunal Regional Federal 
da 3ª Região, conceder habe-
as corpus.

SÉRGIO FURTADO 

Porto de Santos é considerado o mais importante do país e é administrado pela Codesp


