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

Uberlândia, 09 de Abril 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, ISABEL MEDEIROS MENDES, CPF/CNPJ nº 03999191635, 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$ 2.414,42, em 08/04/2020, 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 
0735521230011175 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
159555, 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

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

Uberlândia, 09 de Abril 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, MICHELE LORRAYNE ANUNCIAÇÃO, CPF/CNPJ nº 
09028288600, 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$ 2.502,71, em 
08/04/2020, 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 073342230001072 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 159730, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamen-
to 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

ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 29.434.111/0001-98 - NIRE 3130011954-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 12 DE MARÇO DE 2020
Data, Horário e Local: Em 12/03/2020, às 10h, na sede social da Argovias Administração e Participações S.A (“Companhia”) 
localizada na Rua Jaime Ribeiro da Luz, nº 971 - sala 32, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, CEP 38408-188. Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação, na forma do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 6.404”), tendo em vista 
a presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença. Mesa: Presidente: o Sr. Macelo Lucon, 
e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia em 
R$ 23.000.000,00, mediante a subscrição e integralização da totalidade das ações pela acionista Ecorodovias Concessões e 
Serviços S.A. (“ECS”) (“Aumento de Capital”); e (ii) a alteração do caput do artigo 5ª do Estatuto Social da Companhia, em função 
do Aumento de Capital. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, após exame e discussão, a Assembleia Geral 
Extraodinária aprovou: Quanto ao Item (i): o Aumento de Capital, mediante a emissão 23.000.000.000 novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 por ação de emissão do capital social, aumento este que foi 
totalmente subscrito e integralizado nesta data pela acionista ECS, à vista e em moeda corrente nacional, conforme boletim de 
subscrição (“Anexo I”). Com o Aumento de Capital aprovado, o capital social da Companhia passa dos R$ 511.249.730,00, 
representado por 511.249.730 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 534.249.730,00, representado por 
534.249.730 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Quanto ao item (ii): a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto 
Social para que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social subscrito e integralizado é de R$ 534.249.730,00, 
representado por 534.249.730 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. Os acionistas autorizaram os diretores a 
tomarem todas as providências necessárias para formalizar as deliberações acima, bem como publicar a presente ata na forma de 
extrato, conforme §3º do artigo 130 da Lei 6.404. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais. Uberlândia, 12/03/2020. Mesa: 
Macelo Lucon e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti. Acionista: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (por Marcello Guidotti e 
Marcelo Lucon). Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 7794643 em 06/04/2020. Protocolo 
201713667 - 03/04/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

EDITAL DE LOTEAMENTO

Maria dos Reis Cardoso, Oficial Interina do Registro de Imóveis da Comarca de Nova Ponte (MG), na 
forma da Lei...
Faz saber a todos quanto este Edital virem, ou dele conhecimentos tiverem, que em seu Ofício, 
situado na Avenida Governador Valadares nº 1558 - Centro, nesta cidade, que em cumprimento ao 
disposto no artigo 19 da Lei n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, a proprietária COPA EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.420.149/0001-31, com sede na Rua Bernardo 
Aroeira n° 200 – Centro, na cidade de Araxá (MG), apresentou REQUERIMENTO, inclusive memorial, 
planta e demais documentos exigidos pelo art. 18 da Lei n° 6.766/79, todos relativos ao Loteamento 
denominado “Residencial Jardim Luiza”, do imóvel de sua propriedade matriculado sob o nº 14.713, 
situado no Perímetro Urbano da cidade de Santa Juliana (MG), desta Comarca de Nova Ponte (MG). 
O imóvel a ser loteado, compreende o parcelamento do solo da seguinte forma: Área total: 
65.061,00m², sendo: Área dos lotes: 37.323,15m²; Área remanescente 01: 3.252,39m²; Área 
remanescente 02: 306,50m²; Área de APP: 4.635,30m²; Canteiros: 709,12m² e Sistema Viário: 
18.834,54m². O sistema viário é constituído pela Avenida Antônio Fortunato da Silva e pelas Ruas 
Professora Maria Olinda Santos, João Evangelista de Castro, Estados Unidos, Egito, Catarina Maria 
Ferreira da Cunha, Luiza Rodrigues Portela, Noruega, Suíça e Sebastião Olímpio de Oliveira. O 
Loteamento “Residencial Jardim Luiza” é constituído por 111 (cento e onze) lotes e 06 (seis) Áreas 
Institucionais, distribuídos em 12 (doze) quadras de números: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 
e 12 e foi aprovado pelo Decreto 24/2019 e parecer pela aprovação de 11/11/2019 do Exmº Sr. 
Prefeito, Belchior Antônio da Silva. As impugnações daqueles que se julgarem prejudicados deverão 
ser apresentadas dentro de 15 (quinze) dias, contados da terceira e última publicação deste Edital a 
ser publicado, juntamente com desenho da localização da área a ser loteada, durante 03 (três) dias 
consecutivos, em jornal de circulação regional. Findo o prazo e não havendo reclamação, será feito o 
registro requerido, achando-se os documentos à disposição dos interessados, neste Ofício, durante 
as horas regulamentares. - Dou Fé. - Nova Ponte, 06 de abril de 2020. – Oficial 
Interina:_______________________.

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE 
ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO 
DE UBERLÂNDIA, no uso de suas 
atribuições, torna público o Resultado 
dos Recursos contra Totalização de 
Pontos, Resultado da Nota de Redação e 
Retificação nº 03. A íntegra dos resultados 
e retificação serão divulgados nos 
endereços eletrônicos: www.dmae.mg.gov.
br e www.gestaodeconcursos.com.br.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
UBERLÂNDIA – IPREMU e a Fundação de 
Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, no uso 
de suas atribuições, tornam pública a 
disponibilização da Retificação Nº 02, referente ao 
Edital 01/2020. Informamos que a Retificação Nº 
02 será publicada, em sua íntegra, no endereço 
eletrônico da FUNDEP – Gestão de Concursos 
(www.gestaodeconcursos.com.br) e do IPREMU 
(www.uberlandia.mg.gov.br).

Objeto: Fornecimento de marmitex em atendimento a Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação.A Pregoeira, em caráter excepcional
e tendo em vista aos pedidos de esclarecimentos ao Edital Pregão Eletrônico nº 173/
2020 e, considerando a necessidade de analisar os questionamentos aventados,
DECIDE SUSPENDER, sine die, a referida Licitação.Deve-se dar amplo conhecimento
dessa decisão mediante publicação de que a mesma foi SUSPENSA, sine die e que,
oportunamente será marcada nova data para Sessão Pública para recebimento de
proposta.Uberlândia, 13 de abril de 2020.Maria Barbosa Policarpo. Pregoeira.

DECISÃO  DE  SUSPENSÃO
PREGÃO  ELETRÔNICO  PARA

REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº 173/2020

ALGAR TELECOM S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ n.º 71.208.516/0001-74 - NIRE 313.000.117-98
Edital de cancelamento da convocação para assembleia geral de debenturistas da 5ª (Quinta) Emissão 

de debêntures simples, não conversíveis em ações, em série única, da espécie quirografária, com garantia 
fidejussória adicionaL, para distribuição pública, com esforços restritos, da Algar Telecom S.A.

A Algar Telecom S.A. (“Companhia”), em sequência ao Fato Relevante divulgado pela Companhia ao mercado 
em 09 de abril de 2020, em razão do atual cenário de saúde pública decorrente da pandemia da COVID-19, con-
forme declarada pela Organização Mundial da Saúde, em 11 de março de 2020, vem informar aos titulares das 
debêntures em circulação objeto da 5ª (quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em 
Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Es-
forços Restritos, da Companhia (“Debenturistas” e “Emissão”), o cancelamento da Assembleia Geral de Deben-
turistas originalmente convocada para ser realizada no dia 17 de abril de 2020, às 14:30 horas, na Rua Quatá, n.º 
807, Bairro Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia Geral de Debenturistas”), 
conforme edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOEMG), nos dias 04, 
05 e 06 de março de 2020, respectivamente nas páginas 11, 13 e 9, no caderno Publicações de Terceiros e Editais 
de Comarcas, e no Diário de Uberlândia, no dia 04 de março de 2020 na página A4, no caderno “Cidades”, e nos 
dias 05 e 06 de março de 2020 na página B3, no caderno Esportes (“Edital de Convocação”). Desta forma, fica o 
Edital de Convocação sem efeito, sendo certo que a Companhia convocará, oportunamente, os Debenturistas a se 
reunirem em nova assembleia geral para deliberar sobre as matérias descritas na ordem do dia.

Uberlândia - MG, 09 de abril de 2020.
ALGAR TELECOM S.A.

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.brA4 | CIDADES

Governo define salários 
para médicos temporários
 | DECRETO TAMBÉM ESTABELECE AUXÍLIO ALIMENTAR PARA FAMÍLIAS CARENTES

 � AGÊNCIA ASSEMBLEIA

Foram publicados, on-
tem, no Diário Oficial do 
Estado, e já estão em 

vigor, dois decretos do go-
vernador Romeu Zema, que 
regulamentam proposições 
aprovadas pela Assembleia 
Legislativa de Minas Gerais 
(ALMG), nos últimos dias. 
Mesmo com o isolamento so-
cial, o Legislativo está fazen-
do um esforço concentrado 
para aprovar rapidamente leis 
que podem ajudar a combater 
o avanço da Covid-19 no 
Estado, assim como ajudar a 
mitigar os efeitos econômicos 
e sociais da pandemia.

O Decreto 47.914, de 
2020, fixa os valores da re-
muneração de médicos que 
sejam contratados tempo-
rariamente com base na Lei 
18.185, de 2009, e também 
da Gratificação Temporária 
de Emergência em Saúde 
Pública (Gtesp) de que trata 
a Lei 23.630, de 2 de abril 
de 2020.

Os médicos temporários 
que atuarão no serviço hos-
pitalar do Estado, no atendi-
mento a pacientes durante o 
enfrentamento da pandemia 
de Covid-19, vão receber 
R$ 4.595,02 mensais, para a 
carga horária de doze horas 

até R$ 6.002,21 mensais, 
para cargos de 24 horas se-
manais.

O valor da gratificação 
Gtesp será calculado propor-
cionalmente à carga horária 
de trabalho do servidor e 
observará o nível de posicio-
namento dele na respectiva 
carreira. E ela só será rece-
bido mensalmente por esses 
servidores durante a vigência 
do estado de calamidade pú-
blica, declarado pelo Decreto 
47.891, de 20 de março de 
2020.

Quando o servidor exercer 
as atividades por período infe-
rior a um mês, ele receberá a 
Gtesp proporcionalmente aos 
dias trabalhados.

 � AUXÍLIO ALIMENTAR

Já o Decreto 47.915, de 
2020, cria benefício temporá-
rio de assistência alimentar às 
famílias de estudantes matri-
culados na educação básica 
da rede pública estadual de 
ensino, tendo em vista o que 
foi proposto no artigo 12 da 
Lei 23.631, de 2 de abril de 
2020.

Receberão o benefício 
mensal, no valor de R$ 50,00 
por filho matriculado na edu-
cação básica da rede públi-
ca estadual de ensino, as 
famílias que estiverem em 
situação de extrema pobreza 
(conforme Decreto Federal nº 
9.396, de 30 de maio de 2018) 
e que estejam com cadastro 

atualizado no Cadastro Único 
para Programas Sociais do 
Governo Federal (CadÚnico).

O benefício será concedi-
do pelo período de até quatro 
meses contados da entrada 
em vigor do decreto e pode 
ser prorrogado, enquanto 
durar a suspensão das au-
las, na educação básica, em 
decorrência da situação de 
emergência ou calamidade 
por causa da Covid-19, se 
houver disponibilidade orça-
mentária. Se as aulas forem 
retomadas antes dos quatro 
meses previstos inicialmente, 
o benefício será suspenso.

A subsecretaria de Assis-
tência Social da Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Social (Sedese) é quem vai 
coordenar a concessão do 
benefício, por meio de cartão 
bancário, disponibilização de 
créditos em aplicativo ou vale 
alimentação.

O Decreto também deter-
mina que a Sedese deverá, 
em articulação com a Secre-
taria de Estado de Educação, 
estabelecer os procedimentos 
para identificação das famílias 
elegíveis para o recebimen-
to do benefício. A Sedese 
ainda poderá contratar em-
presa para realizar repasse 
financeiro ou fornecer cartão 
alimentação às famílias be-
neficiárias.

O valor previsto poderá 
ser aumentado caso haja 
disponibilidade orçamentária 
e financeira.

MINAS GERAIS

PIXABAY

CORONAVÍRUS

Uberlândia decreta 
calamidade pública

 � DA REDAÇÃO

O prefei to Odelmo 
Leão publicou ontem, 
no Diário Oficial do Mu-
nicípio, um decreto que 
estabelece calamidade 
pública no município de 
Uberlândia em decorrên-
cia da pandemia do novo 
coronavírus – Covid-19, 
nos termos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal 
(LRF). A medida é válida 
até 31 de dezembro des-
te ano. 

No decreto, o Execu-
tivo Municipal também 
sol ici ta à Assembleia 
Legislativa do Estado de 
Minas Gerais o reconhe-
cimento do estado de 
calamidade.

Em nota enviada à 
imprensa, a Prefeitura 
esclareceu que “a medida 
é fundamental para o fu-
turo da cidade, já que, em 
decorrência das ações 
emergenciais necessá-
rias ao enfrentamento da 
pandemia, as finanças 
públicas e as metas fis-
cais estabelecidas para 
o presente exercício po-
derão ficar gravemente 
comprometidas, assim 
como as metas de arreca-
dação de tributos em de-
corrência da redução das 
atividades econômicas”.

 � NOVO BOLETIM

A Secretaria Municipal 
de Saúde (SMS) divulgou 
ontem novo boletim epi-
demiológico da Covid-19. 
A publicação não aponta 
novos casos confirmados 
de coronavírus em Uber-
lândia. Sem variação de 
domingo para ontem, o 
número de notificações 
atestadas para a Co-
vid-19 segue em 66. 

Ainda conforme apon-
tado pelo levantamen-
to diário, o número de 

semanais de trabalho; ou R$ 
9.000,00 mensais, por vinte 
e quatro horas semanais de 
trabalho.

 � GRATIFICAÇÃO 

Com relação aos valo-
res mensais da Gratificação 
Temporária de Emergência 
em Saúde Pública (Gtesp), 
criada para os servidores 
efetivos ocupantes de cargos 
que exijam a graduação em 
Medicina, com exercício nas 
unidades da Fundação Hospi-
talar do Estado de Minas Ge-
rais (Fhemig) e que prestam 
serviços médico-hospitalares 
diretamente relacionados à 
Covid-19, os valores vão de 
R$ 1.107,76, para alguns 
cargos de 12 horas semanais, 

mortes comprovadas para 
a contaminação do vírus 
também continua sem varia-
ção. São quatro óbitos até o 
momento e a última morte 
foi confirmada no sábado 
(11), mas não foi informado 
nenhum detalhe sobre o pa-
ciente. Oito mortes estão em 
investigação e 12 já foram 
descartadas. 

Em contrapartida, a quan-
tidade de casos suspeitos da 
Covid-19 segue subindo e já 
são 2.314 notificações pro-
váveis. O boletim municipal 
informa também que 696 
testes deram negativo para 
a doença. 

O número de pacientes 
internados em unidades 
de saúde com sintomas da 
enfermidade aumentou para 
32. Desses, 18 estão em 
Unidades de Terapia Inten-
siva (UTI) e 14 em leitos de 
enfermarias. 

 
 � ESTADO

Minas Gerais já contabi-
liza 815 casos confirmados 
de Covid-19. Ainda conforme 
o boletim epidemiológico 
da Secretaria de Estado de 
Saúde (SES-MG), são 23 
óbitos comprovados para a 
contaminação da doença.  

As fatalidades confirma-
das para o vírus tratam-se de 
vítimas com idades entre 24 
e 92 anos e cinco delas não 
apresentavam quadro de 
outras comorbidades. Ainda 
de acordo com o boletim, 64 
óbitos seguem em investi-
gação no território estadual. 

O levantamento de ontem 
não revelou a quantidade de 
casos suspeitos por corona-
vírus em Minas Gerais.


