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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

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:_______________________.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE 
PREÇOS. Pregão Presencial 033/2020 - Processo: 041/2020 - Órgão Gerenciador: Mu-
nicípio de Coromandel-MG. Vigência: 12 meses – Objeto: Aquisição de medicamentos 
e protetor solar para atender a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Coro-
mandel-MG. Empresa: TS Farma Distribuidora Eireli - EPP – CNPJ: 21.189.554/0001-
59 – Valor R$ 114.575,30. A íntegra da ata se encontra no site www.coromandel.mg.gov.
br. Coromandel, 03 de abril de 2020.  Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COROMANDEL, RESULTADO 
DE HABILITAÇÃO Pregão Pres-
encial 033/2020 - SRP- Proces-
so: 041/2020. Empresa habil-
itada: TS Farma Distribuidora 
Eireli - EPP. Data 03/04/2020. 
Nilda Maria dos Anjos Dorneles –  
Pregoeira.

PREFEITURA MUNICIPAL 
DE COROMANDEL. AVISO 
DE HOMOLOGAÇÃO. Pregão 
Presencial 033/2020 - SRP- 
Processo: 041/2020, em favor 
da Empresa: TS Farma Dis-
tribuidora Eireli - EPP. Data 
03/04/2020. Dione Maria Peres 
– Prefeita Municipal.

ALGAR TELECOM S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME: 71.208.516/0001-74 - NIRE: 313.000.117-98
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 09 DE ABRIL DE 2020
1. Data, Horário e Local: No dia 09 de abril de 2020, às 10:00 horas, na sede social da Algar Telecom S.A. 
(“Companhia”), localizada na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua José Alves Garcia, n° 415, 
bairro Brasil, CEP 38400-668. 2. Convocação: Dispensada a convocação nos termos do artigo 12, parágrafo 9° 
do Estatuto Social da Companhia, em vista da presença da totalidade dos membros do Conselho de Adminis-
tração. 3. Presença: Presidente – Luiz Alexandre Garcia; Vice-Presidente – Eliane Garcia Melgaço; Membros 
Efetivos do Conselho de Administração – Luiz Alberto Garcia, Divino Sebastião de Souza, Luiz Eduardo Falco 
Pires Correa e Thilo Helmut Georg Mannhardt. 4. Mesa: Presidente, Luiz Alexandre Garcia; Secretária “ad hoc” 
Livia Vieira Testa. 5. Ordem do dia: Deliberar sobre (i) a autorização para realização da 10ª (décima) emissão
pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, da Compa-
nhia, no valor total de até R$150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões de reais) na Data de Emissão (confor-
me abaixo definida) (“Debêntures” e “Emissão”, respectivamente), as quais serão objeto de oferta pública de 
distribuição com esforços restritos de distribuição (“Oferta Restrita”), nos termos da Instrução da Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) n° 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”); (ii) 
a delegação de poderes à Diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procuradores, para tomar 
todas as providências e assinar todos os documentos necessários à formalização da Emissão e da Oferta Restrita, 
inclusive, mas não limitado à (a) contratação de instituição integrante do sistema de distribuição de valores 
mobiliários para a realização da Oferta Restrita (“Coordenador Líder”), mediante a celebração do Contrato de 
Distribuição (conforme abaixo definido); (b) contratação dos prestadores de serviços da Emissão, incluindo, mas 
não se limitando, ao escriturador (“Escriturador”), banco liquidante, agente fiduciário (“Agente Fiduciário”) e 
assessores legais (em conjunto, “Prestadores de Serviço”); (c) discussão, negociação e definição dos termos das 
Debêntures e da Emissão, bem como celebração, pela Companhia, no âmbito da Emissão, da escritura de emissão 
das Debêntures (“Escritura de Emissão”) e seus eventuais aditamentos; e (d) todos os demais documentos e even-
tuais aditamentos no âmbito da Emissão, além da prática de todos os atos necessários à efetivação da Emissão e 
da Oferta Restrita; e (iii) a ratificação de todos os atos praticados até então pela Diretoria da Companhia no âmbi-
to da Emissão e da Oferta Restrita. 6. Deliberações: Dando início aos trabalhos, o Presidente informou que a pre-
sente ata será lavrada na forma de sumário, o que foi autorizado pelos conselheiros presentes. Em seguida, após
exame e discussão dos itens constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, 
por unanimidade, sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue: (i) Autorizar a Companhia a realizar a 
Emissão e a Oferta Restrita, as quais conterão as características e condições principais previstas no Anexo I desta 
ata; (ii) Aprovar a delegação de poderes à Diretoria da Companhia, direta ou indiretamente por meio de procura-
dores, para tomar todas as providências e assinar todos os documentos necessários à formalização da Emissão e 
da Oferta Restrita, inclusive, mas não se limitando, à (a) contratação do Coordenador Líder para a realização da 
Oferta Restrita, mediante a celebração de Contrato de Distribuição e seus eventuais aditamentos; (b) contratação 
dos Prestadores de Serviço; (c) discussão, negociação e definição dos termos das Debêntures e da Emissão, bem 
como celebração, pela Companhia, no âmbito da Emissão, da Escritura de Emissão e seus eventuais aditamentos; 
e (d) todos os demais documentos e eventuais aditamentos no âmbito da Emissão, além da prática de todos os atos 
necessários à efetivação da Emissão e da Oferta Restrita; e (iii) Aprovar a ratificação de todos os atos praticados 
até então pela Diretoria da Companhia no âmbito da Emissão e da Oferta Restrita. 7. Encerramento: Em seguida 
o Presidente deu por encerrada a reunião, ocasião em que determinou a lavratura da presente ata que, depois de lida 
e achada conforme, foi assinada a via física pela secretária “ad hoc” Sr. Livia Vieira Testa, e pelos membros presen-
tes do Conselho de Administração da Companhia e, posteriormente, pelos membros do Conselho de Administração 
que participaram da reunião por vídeo ou teleconferência. Assinam por meio de certificado digital a via eletrônica 
desta ata destinada ao registro na Junta Comercial, a Sra. Livia Vieira Testa, na qualidade de secretária “ad hoc”, 
certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, e a Sra. Fernanda Aparecida Santos, OAB/
MG 93.042, na qualidade de advogada. Uberlândia - MG, 09 de abril de 2020. 
JUCEMG: Certifico registro sob o nº 7802367 em 14/04/2020 e protocolo 201898853 - 13/04/2020. Marinely 
de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL
 

MILDO ALVES ADMINISTRAÇÃO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA, CNPJ 
19.059.849/0004-01 por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental - 
COPAM, torna pública a Solicitação: Nº 2020.03.01.003.0003003, junto a SEMAD - 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável a renovação 
da Licença de Operação, de atividade de Postos Revendedores, postos ou pontos de 
abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos flutuantes de combustíveis 
e postos revendedores de combustíveis de aviação, instalado no perímetro urbano, no 
Município de Uberlândia, MG.

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

UBERLÂNDIA

Prefeitura autoriza abrir parte de comércio
 | MEDIDAS FORAM RECOMENDADAS PELO COMITÊ E ANUNCIADAS PELO PREFEITO EM REDE SOCIAL NA TARDE DE ONTEM

 � CAROLINE ALEIXO

O prefeito Odelmo Leão 
informou, na tarde de 
ontem, que vai au-

torizar a reabertura gradual 
de alguns estabelecimentos 
comerciais mediante ações 
de prevenção à Covid-19. 
O anúncio foi feito durante 
transmissão ao vivo na página 
do Facebook da Prefeitura de 
Uberlândia, mas não informa 
a partir de quando valerá a 
recomendação para funcio-
namento. O Diário questionou 
o Município sobre a previsão, 
mas até o fechamento desta 
edição não houve retorno.

Segundo o prefeito, os 
funcionamentos partem de 
recomendação do Comitê 
Municipal de Enfrentamento 
ao novo coronavírus. Odelmo 
reforçou que estarão autori-
zadas a reabrir, inicialmente, 
óticas, lojas de peças de infor-
mática, assistências técnicas, 
barbearias e salões de bele-
za. Contudo, os empresários 
terão que se comprometer 
com as medidas recomenda-
das e assinar documento pe-
rante o Município assumindo 
as responsabilidades.

Entre as recomendações 
estão a disponibilização de 
álcool em gel aos clientes e 
funcionários, uso obrigatório 
de máscaras no interior da 
loja e reforço na higienização 
dos estabelecimentos. 

Também entram na lista 
as lojas que comercializam 
embalagens em virtude da 
demanda delivery de bares e 
restaurantes, que já sinalizam 
falta desses itens para entre-
gar as refeições aos clientes, 
além de imobiliárias, que 
poderão funcionar de forma 

parcial. 
“Vamos autorizar que a 

imobiliária abra para o seu 
cliente que queira negociar 
seu contrato, queira cancelar 
um contrato ou queira fazer 
um ajustamento ao proprie-
tário do imóvel. Então são 
essas iniciativas que o comitê 
está me recomendando e eu 
vou tomar as medidas que 
terei que tomar. Vamos acom-
panhar e fiscalizar”, informou 
o prefeito. 

 � OUTROS 
FUNCIONAMENTOS

Há duas semanas, o pre-
feito também publicou nas 
redes sociais uma lista de ser-
viços essenciais que podem 
funcionar, desde que aten-
dendo as medidas para evitar 
a propagação do contágio do 
vírus na cidade. São eles: 

- Oficinas mecânicas
- Borracharias
- Lojas de autopeças
- Estabelecimentos co-

merciais de produtos de lim-
peza

- Materiais de construção 
e construtoras

- Indústrias de um modo 
geral

- Restaurantes e lancho-
netes 

- Padarias
- Farmácias e drogarias
- Laboratórios de análises 

clínicas e hospitais, materiais 
clínicos e hospitalares

- Mercados, supermer-
cados, hipermercados e sa-
colões

- Agencias lotéricas
- Postos de combustíveis 

e distribuidores de gás
- Lojas de conveniência

- Atividades de delivery
- Açougues e peixarias
- Serviços de táxi e aplica-

tivos de transportes 
- Hotéis e similares
- Serviços de funerárias e 

cemitérios
- Clínicas veterinárias e 

venda de alimentação para 
animais

- Lojas de atividades agrí-
colas e pecuárias

- Serviços de TI e proces-
samento de dados 

Nova recomendação:

- Óticas

- Lojas de peças de in-
formática

- Assistências técnicas
- Barbearias e salões de 

beleza (sem aglomeração 
e apenas mediante horário 
marcado)

- Lojas de embalagens
- Imobiliárias (parcial-

mente)

 � NOVIDADES

Durante a live no Face-
book, o prefeito também 
informou sobre a chegada 
dos primeiros 100 novos 
testes rápidos para atestar a 

Covid-19 e o aparelho para 
a realização do exame. Os 
kits serão usados pela rede 
pública aos pacientes com 
primeiros sintomas do coro-
navírus que estão internados 
nas Unidades de Atendi-
mento Integrado (UAIs) e no 
Hospital Municipal.

O Município também re-
cebeu 30 mil comprimidos de 
hidroxicloroquina que foram 
comprados para ser minis-
trados nos pacientes con-
forme orientação médica. O 
medicamento utilizado para 
tratar doenças como malária 
e lúpus passa por pesquisas 

que demonstram eficiência 
também contra o coronaví-
rus. A Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) 
já recomendou o uso para 
pacientes que apresentam os 
sintomas da Covid-19 e estão 
em estado grave.

Leão ainda comentou 
sobre reuniões que têm fei-
to com representantes de 
instituições financeiras para 
disponibilização de linhas 
de crédito para comerciantes 
e demais empresários da 
cidade. Mais detalhes serão 
divulgados posteriormente.

VALTER DE PAULA/SECOM/PMU


