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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

COMUNICADO -  ASSEMBLEIA ORDINARIA- 2020
O Diretor-Presidente da Associação de Amparo a Crianças, Adolescentes e Adultos com Câncer, 
também denominada “Associação do Câncer”, vem a público comunicar que devido a Pandemia 
Covid-19, não será realizada a Assembleia Magna Ordinária de 2020, conforme ocorre todo ano até 
o dia 30 de abril de acordo com o artigo 20° do seu Estatuto Social.
Fica adiada por tempo indeterminado a realização da mesma, seguindo as orientações da Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) Ministério da Saúde e demais Secretarias de Saúde Municipal e 
Estadual do Estado Minas Gerais. 
Assim que for restabelecida a ordem, a entidade estará comunicando aos seus associados e 
colaboradores a data para realização da Assembleia Ordinária de 2020.
Outras informações podem ser obtidas em sua sede localizadas a Rua Arthur Bernardes, 630, Bairro 
Martins ou pelo telefone 34 – 3235-3294 Uberlândia-MG.
A entidade agradece, deseja que todos possam estar bem e quando esta pandemia passar; 
possamos estar ainda mais unidos salvando vidas.
Atenciosamente, 

Uberlândia-MG, 15 de Abril de 2020.
José Raimundo Ferreira Medina

Diretor - Presidente

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:_______________________.

TUVIL S/A HOTÉIS COM. IND.
CNPJ/M.F. 25.629.528/0001-55
BALANÇOS PATRIMONIAIS

levantados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - em reais
A T I V O 2018 2017
ATIVO CIRCULANTE   
 Caixa e equivalentes de caixa 495.808 21.275 
 Contas a receber 331.911 608.034 
 Impostos a recuperar 17.406 37.708 
 Estoques 8.105 30.811 
 Outros créditos e recursos — 35.224 
Total ativo circulante 853.230 733.052 
ATIVO NÃO CIRCULANTE   
Depósitos Judiciais 244.372 313.349 
IMOBILIZADO   
 Imobilizado 14.126.525 14.062.961 
 Intangível 14.261 12.970 
Total ativo não circulante 14.385.158 14.389.280 
TOTAL DO ATIVO 15.238.388 15.122.332 
P A S S I V O 2018 2017
PASSIVO CIRCULANTE   
 Fornecedores 179.746 384.765 
 Salários, provisões e encargos sociais 82.104 196.565 
 Obrigações fiscais 17.303 55.671 
 Empréstimos bancários 494.103 446.000 
 Parcelamentos tributários 66.674 66.674 
 Outras contas a pagar 413.916 48.190 
 Fundo de reserva — — 
Total do passivo circulante 1.253.846 1.197.865 
PASSIVO NÃO CIRCULANTE   
 Empréstimos e finaciamentos 722.741 — 
 IRPJ e CSLL diferidos 2.801.147 2.369.993 
 Processos judiciais 324.372 313.350 
 Empréstimos terceiros 1.306.395 1.429.806 
 Parcelamentos de tributos 323.733 390.406 
Total do passivo não circulante 5.478.388 4.503.555 
PATRIMONIO LÍQUIDO   
 Capital social 12.060.000 11.702.834 
 Prejuízos acumulados (7.961.351) (6.757.586)
 Ajustes de avaliação patrimonial 4.407.505 4.475.664 
Total Patrimônio Liquido 8.506.154 9.420.912 
TOTAL DO PASSIVO 15.238.388 15.122.332 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

 2018 2017
Receita Líquida 4.155.400 5.077.624 
 Custo dos serviços prestados / mercadorias 
vendidas (2.285.124) (2.750.529)
Lucro Bruto Operacional 1.870.276 2.327.095 
Despesas Operacionais   
 Despesas comerciais (517.427) (611.865)
 Despesas administrativas (1.910.164) (2.346.284)
 Outras receitas/despesas operacionais líquidas — 3.657 
Lucro Antes Resultado Financeiro (557.315) (627.397)
Resultado Financeiro   
 Receitas Financeiras 5.689 1.804
 Despesas Financeiras (231.772) (238.427)
Resultado Não Operacional (783.398) (864.020)
Lucro Antes IRPJ/CSLL (783.398) (864.020)
 IRPJ / CSLL Diferida (466.267) (37.055)
 IRPJ / CSLL Corrente — — 
Resultado Líquido do Exercício (1.249.665) (901.075)

Uberlândia, 31 de Dezembro de 2018
Diretor Tubal de Siqueira Silva - CPF: 004.994.396-00

Vanessa Moura Rodrigues Martins - CRC/MG: 119757/O-0

DM PNEUS LTDA EPP informa ao Sr. A. S. M., CTPS N°. 100426 Série 00379/SP que 
seu contrato de trabalho foi rescindido por Justa Causa, conforme alínea “i” do artigo 
482 da Consolidação das Leis do Trabalho na data de 09 de Abril de 2020. Solicitamos 
o comparecimento na empresa, em dias úteis, das 07:00 às 16:00, na Av. Antônio 
Thomaz Ferreira Rezende, N. 5.117 Bairro Distrito Industrial, para dar baixa na Carteira 
de Trabalho e para pegar os documentos referente RESCISÃO DE CONTRATO DE 
TRABALHO.

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 034/2020, na
modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço Global - Estimado", dia 04
de maio 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 exclusiva de
Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou equiparadas para locação de
máquinas/equipamentos com operador e caminhão pipa com motorista, para execução de
trabalhos de conservação de solo (terraceamento, barragens de contenção de água pluvial) e a
readequação de estradas para melhorar as pistas de rolamento, em atendimento à 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), 14 de abril de 2020. Paulo Sérgio Ferreira-Diretor Geral do DMAE

AVISO  EDITAL  DE   LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2020 - PREGÃO PRESENCIAL

"MENOR PREÇO GLOBAL - ESTIMADO"

MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ: 43.214.055/0001-07 - NIRE: 3130001294-8

Ata da 66ª Reunião Extraordinária do Conselho de Administração 
Em 18/03/2020, às 17h30, na sede da Companhia. Presença: Totalidade dos membros do Conselho. 
Mesa: Alair Martins do Nascimento (Presidente da Mesa) e Elis Simeão Christino (Secretária). 
Deliberações: Por unanimidade de votos aprovou a eleição dos Diretores Estatutários qualificados 
abaixo, com mandato de 3 anos, até o final do primeiro quadrimestre do ano de 2023, conforme artigo 
18 do Estatuto Social da Companhia: I. Avenor Teixeira de Carvalho Neto, CPF nº 442.146.346-91, 
Identidade nº M-2.689.119 SSP/MG, como Diretor sem designação específica; II. Flávio Lúcio Borges 
Martins da Silva, CPF nº 618.325.536-04, Identidade nº M-4.007.150 SSP/MG, como Diretor Geral; 
III. Marco Antônio Vilela Tannús Filho, CPF nº 595.628.546-04, Identidade nº M-3495594 SSP/MG, 
como Diretor sem designação específica; IV. Rubens Batista Júnior, CPF nº 468.518.796-20, 
Identidade nº 56.218.818-6 SSP/SP, como Diretor Financeiro. Os Diretores Estatutários 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. Nada mais a ser tratado. 
Assina digitalmente a Secretária da reunião Elis Simeão Christino, advogada, inscrita na OAB/MG nº 
66.886. Uberlândia-MG, 18/03/2020. JUCEMG. Certifico registro sob o nº 7796195 em 07/04/2020. 
Protocolo 20177.2108 - 06/04/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

OBJETO: Aquisição de equipamentos (mesa ginecológica, aparelho desfibrilador 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 04/
05/2020, 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, 14 de abril de 2020.ROGER WUDSON RODRIGUES DIAS.Pregoeiro

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 111/2020

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.
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Secretário de Planejamento 
pede exoneração do cargo

 | INVESTIGADO PELO MP, 
RUBENS YOSHIMOTO 
INFORMOU QUE 
SAÍDA FOI PARA 
TRATAR DE ASSUNTOS 
PARTICULARES

 � CAROLINE ALEIXO

Rubens Kazuchi Yoshi-
moto, que ocupava o 
cargo de secretário 

Municipal de Planejamento 
Urbano (Seplan) de Uber-
lândia, foi exonerado nesta 
segunda-feira (13). Segundo 
o decreto, publicado no Diário 
Oficial do Município, ele foi 
exonerado a pedido e para o 
cargo comissionado foi nome-
ada a arquiteta Roberta Braga 
de Paula Nogueira.

Esse é o terceiro membro 
do Executivo Municipal a ser 
exonerado nas últimas sema-
nas. O ex-procurador-geral 
Abatênio Marquez e o então 
secretário de Desenvolvi-
mento Econômico e Turismo, 
Raphael Leles, precisaram 
se descompatibilizar para 
candidatar a vereador nas 
próximas eleições. Ao Diário, 
Yoshimoto disse que não é 
pré-candidato e que o desli-
gamento da Prefeitura foi em 
razão para tratar de assuntos 
particulares como a saúde.

Rubens é engenheiro civil 
e já havia sido secretário da 
pasta em gestões anteriores 
do prefeito Odelmo Leão. 
Foi nomeado novamente 
em 2018 após pedido de 
exoneração da ex-secretária 
Denise Elias Attux. Ele é um 
dos investigados do Ministério 
Público Estadual (MPE) nos 
procedimentos que resulta-
ram na descoberta de um 
esquema envolvendo servido-
res da Seplan para beneficiar 
construtoras da cidade. 

Questionado pela reporta-
gem se as investigações po-
deriam ser um motivador para 
a saída da Administração 
Municipal, o servidor reforçou 
que se desligava por motivos 
particulares e destacou os 
últimos dois anos de trabalho 
à frente da pasta em prol da 
população.  

Na gestão do secretário, 

tadual.  Criamos o Manual de 
Aprovação de Loteamentos 
com procedimentos e prazos 
estipulados. Enfim, trabalha-
mos arduamente para que 
todos os processos da secre-
taria fossem embasados na 
celeridade, na transparência 
e na legalidade”, disse. 

 � INVESTIGAÇÕES

O secretário municipal, 
no entanto, é réu em uma 
ação por ato de improbidade 
administrativa que tramita na 
1ª Vara da Fazenda Pública 
e Autarquias da comarca de 
Uberlândia. O processo, que 
também tem como réus a 
construtora AZM Empreendi-
mentos Imobiliários e outros 
servidores municipais, trata de 
irregularidades na construção 
do condomínio Residencial 
Vertentes II, no bairro Jardim 
Europa.

O secretário foi denun-
ciado porque, segundo os 
promotores de Justiça à frente 
do caso, foi omisso e não 
procedeu com a devida fisca-
lização sobre as ações irre-
gulares que ocorriam dentro 
da Seplan.

O Diário apurou que Yoshi-
moto é alvo de investigações 
da Promotoria de Justiça de 
Defesa do Patrimônio Público 
e também poderá responder 
criminalmente pelos fatos. O 
promotor de Justiça Genney 
Randro Barros informou que a 
apuração está em andamento 
e, ainda ontem, seriam instau-
rados outros procedimentos 
contra servidores da Prefeitu-
ra de Uberlândia.

“A investigação dele [Ru-
bens] é o fato que ensejou 
a ação da AZM, por ora. Ele 
ainda está sendo investigado 
assim como diversos ser-
vidores das secretarias de 

Planejamento, Obras e do 
Dmae. Estou instaurando oito 
investigações contra servido-
res”, afirmou. 

No âmbito da investiga-
ção criminal, o ex-secretário 
é investigado por corrupção 
passiva e advocacia adminis-
trativa. O artigo 321 do Código 
Penal Brasileiro trata o crime 
de advocacia administrativa 
como o ato de “patrocinar, 
direta ou indiretamente, inte-
resse privado perante a admi-
nistração pública, valendo-se 
da qualidade de funcionário”. 
A pena prevista é de detenção 
de um mês a um ano, além de 
pagamento de multa.

A Prefeitura de Uberlândia 
e o Departamento Municipal 
de Água e Esgoto (Dmae) fo-
ram procurados para comen-
tar as investigações contra os 
servidores municipais, mas 
até o fechamento desta edição 
não houve retorno.

a Seplan foi responsável pela 
criação de processos online 
para aprovação de projetos, 
restrições urbanísticas, cer-
tidões, entre outros. Com 
isso, mesmo que o Centro 
Administrativo esteja fechado 
em virtude da pandemia da 
Covid-19, o requerente pode 
protocolar os processos virtu-
almente, sem a necessidade 
de ir até a Prefeitura.

“Também elaboramos as 
leis que permitem as regu-
larizações dos loteamentos 
irregulares que foram alvo da 
ação do Ministério Público Es-

SÍLVIO AZEVEDO

Engenheiro 
civil foi 
nomeado para 
o cargo em 
2018


