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EDITAL DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL
(de que trata o art. 27 da Lei n° 9.514/97)

CREDORA FIDUCIÁRIA: CARPE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO E LTDA, com �lial na cidade de 
Uberlândia-MG, Av. Getúlio Vargas nº 869, Centro, CEP: 38.400-299, Fone: (34) 3230-7600 (a “credora 
�duciária”)
DEVEDOR FIDUCIANTE: REGINALDO MARTINS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, maior, mestre de obras, RG 
M-6.243.724, CPF 807.521.446-34, residente e domiciliado em Uberlândia-MG, (“o devedor �duciante”).

EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DOS ARTIGOS 26 A 33 DA LEI N° 9.514/97

A credora �duciária leva ao conhecimento dos interessados que fará realizar, nos termos do art. 27, da Lei n° 
9.514/97, público leilão, por intermédio de LEILOEIRO OFICIAL, regularmente matriculado na JUCEMG, para 
alienação do imóvel abaixo indicado, que nos termos do art. 26, da Lei n° 9.514/97, teve a propriedade 
conso-lidada com a mesma:
1. DAS DATAS, HORÁRIOS E CONDIÇÕES DOS PÚBLICOS LEILÕES: Consolidada a propriedade conforme 
AV-6-86.273 de 20/08/2019, para os �ns do artigo 27, da Lei n° 9.514/97, a credora �duciária promoverá 
público leilão para a alienação do imóvel, nas seguintes datas, horários e condições:
a) PRIMEIRO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL: 19 de setembro de 2019, às 10:00 horas. Será aceito lance, à 
vista, igual ou superior ao valor de avaliação do imóvel, a qual perfaz o montante de R$ 175.000,00 (Cento e 
setenta e cinco mil reais).
b) SEGUNDO LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL (caso não exitoso o primeiro): 04 de outubro de 2019, às 10:00 
horas. Será aceito lance, à vista, igual ou superior ao valor da dívida e das despesas com a realização do leilão 
público extrajudicial, que perfazem o montante de R$ 103.645,93 (Cento e três mil, seiscentos e quarenta e 
cinco reais e noventa e três centavos).
2. DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DO LEILÃO:
a) A(s) sessão(ões) do(s) leilão(ões) será(ão) pública(s) e realizar-se-á(ão) nesta cidade de Uberlândia-MG, na 
Rua Abdalla Haddad, nº 222, Bairro Nossa Senhora Aparecida.
b) Leiloeiro O�cial: RAFAEL ARAÚJO GOMES (Reg. JUCEMG n° 941). Endereço: Rua Abdalla Haddad, nº 222. 
Endereço eletrônico: www.rafaelleiloeiro.com.br. Fone: 0xx34-99116-3933.
3. BEM OBJETO DO LEILÃO: “Um terreno nesta cidade, com a estrutura de um barracão comercial, no bairro 
Jardim Itália, na antiga Fazenda do Óleo, designado por lote n° 43 da quadra 33, medindo dez (10,00) 
me-tros de frente e aos fundos, por vinte e cinco (25,00) metros de extensão dos lados, com a área de 
250,00m²; confrontado pela frente com a Rua Capri, pelo lado direito com o lote n° 44, pelo lado esquerdo 
com o lote n° 42, e aos fundos com o lote n° 07. Matriculado no Cartório do 2º Serviço Registral de Imóveis 
de Uberlân-dia sob o nº 86.273 do L° 2-RG”. O imóvel é ofertado no estado de ocupação e conservação que 
se encontra.
4. VALOR DO IMÓVEL: Avaliado em R$ 175.000,00 (Cento e setenta e cinco mil reais).
5. ÔNUS: Não consta qualquer ônus ou pendência sobre o referido imóvel.
6. DOS PAGAMENTOS NO ATO DO LEILÃO:
a) O arrematante paga ao leiloeiro, no ato do leilão e em moeda nacional, o valor da comissão do leiloeiro, 
correspondente a 5% (cinco por cento) do lance vencedor classi�cado. O valor da comissão do leiloeiro não 
compõe o valor do lance ofertado. O não pagamento da comissão do leiloeiro, nessas condições, implicará 
na imediata desclassi�cação do lance e da participação do interessado no leilão.
b) O valor do lance vencedor classi�cado, será pago, à vista, à credora �duciária, no ato do leilão e em 
moe-da nacional. O não pagamento do lance vencedor à credora �duciária, nessas condições, implicará na 
imedi-ata desclassi�cação do lance e da participação do interessado no leilão.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS:
a) Nenhuma diferença porventura comprovada nas dimensões do imóvel pode ser invocada, a qualquer 
tempo, como motivo para compensações ou modi�cações no preço, �cando a cargo e ônus do adquirente a 
sua regularização.
b) O imóvel é ofertado à venda como coisa certa e determinada (venda “ad corpus”), sendo apenas 
enuncia-tivas as referências neste edital, e será vendido no estado de ocupação e conservação em que se 
encontra, �cando a cargo do adquirente a sua desocupação, reformas que ocasionem alterações nas 
quantidades e/ou dimensões dos cômodos, averbação de áreas e/ou regularização, quando for o caso, 
arcando o adqui-rente com as despesas decorrentes.
c) O adquirente deverá promover, em até 30 (trinta) dias após a arrematação, todos os atos necessários para 
a lavratura da escritura e registro da mesma na matrícula do imóvel, arcando com todos os custos ne-cessári-
os para a transferência.
d) O adquirente, após arrematação, deverá arcar com o pagamento: de eventuais mensalidades devidas à 
associação de moradores ou entidade assemelhada; da água; da luz; do gás; do IPTU e outras contribuições 
incidentes, bem como, com quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel.
e) O adquirente deverá acatar as disposições concernentes às restrições urbanísticas.
f ) Com a publicação do presente edital, �ca(m) o(a)(s) devedor(a) (s) devidamente intimado(a)(s) do dia, hora 
e local da alienação do referido imóvel por ele(a)(s) adquirido em Instrumento Particular de Compra e Venda 
de Imóvel com Financiamento Imobiliário e Pacto Adjunto de Alienação Fiduciária em Garantia, �r-mado 
com a CARPE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO E LTDA.
Uberlândia, 29 de agosto de 2019, Eu, RAFAEL ARAÚJO GOMES, devidamente inscrito na JUCEMG – JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, sob o no. 941, leiloeiro público, o subscrevi, www.rafaelleiloe-
iro.com.br.

RAFAEL ARAÚJO GOMES
CARPE ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA

OBJETO: Seleção de empresas do ramo de serviços de adega e/ou empório e
mercearia e outros para a outorga de permissão remunerada de 27 vagas no
Mercado Municipa l de Uber lândia. A Secretár ia  Municipa l de Agropecuária,
Abastecimento e Distritos, interina, no uso de suas atribuições legais, tendo em
vista o pedido de impugnação apresentado por Crist iano Assunção de Figueiredo
e, considerando a necessidade de analisar os apontamentos aventados,  DECIDE
SUSPENDER a referida licitação.Deve-se dar amplo conhecimento desta decisão,
mediante publ icação, de que a mesma fo i  SUSPENSA,  s ine d ie e que,
oportunamente, será marcada nova data para Sessão Pública para recebimento
de propos ta.  Uber lândia,  29 de agos to de 2019. ANA PAULA P.
JUNQUEIRA.Secretária Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Distritos,
interina

AVISO DE SUSPENSÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 168/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL"PREFEITURA MUNICIPAL DE
UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES, por meio
da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Prestação
de serviços na rede semafórica de Uberlândia com fornecimento de materiais, em atendimento
à Secretaria acima citada. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
estará aberta até as 09:00 horas do dia 02/10/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 30 de agosto de 2019.DIVONEI
GONÇALVES DOS SANTOS.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 524/2019

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br BRASIL & MUNDO | A9
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Mais de 1,5 mil motoristas de aplicativos já são MEIs
Mais de 1,5 mil moto-

ristas de aplicativos como 
Uber, Cabify e 99 já se ca-
dastraram como microem-
preendedor individual (MEI) 
no Brasil. Desde segunda-
feira (26), 153 empreende-
dores se formaram nesta 
atividade em Minas Gerais. 
Os motoristas de aplicativos 
foram autorizados a aderir 
ao MEI em agosto, na cate-
goria de outros transportes 
rodoviários de passageiros 
não especificados.

O primeiro motorista a 
se registrar como MEI foi 
Marcelo Pereira de Sou-
za. Ele fez o registro 17 
minutos após a inclusão 
da ocupação no Portal do 
Empreendedor.  “Qual  é 
a [minha] perspectiva? É 
justamente [contar com] o 
crédito e poder contar com 
auxílios”, disse Marcelo, em 
entrevista coletiva ontem, 

em São Paulo.
Ao se tornar microempre-

endedor individual, o moto-
rista passa a ter cobertura 
previdenciária e pode emitir 
nota fiscal. Nessa condição, 
o profissional tem direito a 
auxílio-doença, aposenta-
doria por idade ou invalidez 
e auxílio-maternidade.

“A formalização que o 
MEI traz estende ao moto-
rista de aplicativo diversas 
vantagens que hoje, muitas 
vezes, na informalidade, a 
pessoa não tem. Primeiro, 
pode emitir nota fiscal. Se-
gundo, tem direito a vários 
benefícios previdenciários 
como a própria aposentado-
ria e licença-maternidade. E, 
ao mesmo tempo, paga os 
impostos devidos”, disse o 
secretário especial de Pro-
dutividade, Emprego e Com-
petitividade do Ministério da 
Economia, Carlos da Costa.

“O maior benefício é a 
pessoa sair da informalida-
de”, afirmou o presidente 
do Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae), Carlos 
Melles. “Ao se cadastrar 
no MEI, a pessoa tem a 
proteção previdenciária, 
a proteção do sistema de 
saúde para si e para sua 
família. E esse também é o 
emprego do futuro”, acres-
centou Melles.

Existem hoje no Brasil 
cerca de 1,1 mi lhão de 
motoristas de aplicativos. 
A expectativa do governo é 
que mais da metade deles 
tornem-se microempreen-
dedores.

O processo de inscrição 
no MEI é realizado de forma 
simplificada, eletrônica e 
gratuita. O motorista que 
decidir aderir ao programa 
pagará mensalmente um 

imposto fixo de R$ 49,90 
(Instituto Nacional do Segu-
ro Social - INSS), acrescido 
de R$ 5 (para prestadores 
de serviço). Para aderir 
ao MEI nesta categoria, o 
faturamento máximo deve 
ser de R$ 81 mil anuais ou 
R$ 6.750 por mês.

 � LEGISLAÇÃO

A legislação que criou o 
microempreendedor indivi-
dual existe há 10 anos. Des-
de que a legislação entrou 
em vigor, em julho de 2009, 
o Brasil já registrou 8,551 
milhões de microempreen-
dedores nas mais diversas 
atividades econômicas. Em 
junho, o estado com o maior 
número de inscri tos era 
São Paulo, com quase 2,3 
milhões.

SAÚDE

SUS atrasa tratamento contra epilepsia
 | APROVADO EM SETEMBRO DE 2018, TERAPIA DE ESTIMULAÇÃO ELÉTRICA DO NERVO VAGO DEVERIA SER IMPLEMENTADA EM 180 DIAS

 � FOLHAPRESS

Aos 22 anos, Jul ia-
na Nunes recebeu o 
diagnóstico de epilep-

sia. Com cirurgia e medica-
ções, conseguiu reduzir as 
crises mas ainda tem pelo 
menos cinco por mês.

Usou 21 remédios dife-
rentes nesses últimos 15 
anos. Aos 37 anos, está 
aposentada por invalidez. 
“Tenho duas faculdades [tu-
rismo e recursos humanos] 
e não posso trabalhar, sair 
sozinha. Tenho crises de au-
sência, fico parada, alguém 
pode me roubar. A epilepsia 
brecou a minha vida.”

Sua esperança agora é a 
terapia de estimulação elé-
trica do nervo vago (VNS), 
um tipo de marca-passo 
cerebral para pacientes com 
epilepsia resistente a medi-
camentos e sem indicação 
para cirurgia.

“Perdi minha mãe, depois 
meu pai. Eu cuidava dele, 
ele cuidava de mim. Quero 
muito uma vida mais inde-
pendente, mas só vou con-
seguir com maior controle 
das crises.”

O Ministério da Saúde 
decidiu oferecer a VNS aos 
pacientes do SUS em setem-
bro do ano passado, mas ela 
ainda não está disponível na 
rede pública. Os planos de 
saúde arcam com a terapia.

A partir da publicação 
no Diário Oficial da União 
(DOU), uma nova terapia 
deveria estar disponível 
no SUS em 180 dias. Mas 
a exemplo de vários me-
dicamentos de alto custo, 
isso tem levado muito mais 
tempo.

No caso da terapia VNS, 
ela está aprovada nos EUA 
desde 1997 e, no Brasil, 
desde 2000. A publicação 
no DOU ocorreu em 12 de 
setembro de 2018. Os 180 
dias venceram em 12 de 
março. Para o SUS, a terapia 
deve custar cerca de R$ 40 

mil por paciente.
“Milhares de pacientes 

com epilepsia resistentes 
a medicamentos continu-
am sofrendo convulsões e 
hospitalizações desneces-
sárias”, diz Maria Alice Alice 
Mello Susemihl, presidente 
da Associação Brasileira de 
Epilepsia (ABE).

Uma outra medicação 
para a epilepsia, o levetira-
cetam, indicado para casos 
de difícil controle, também 
não chegou ao SUS. Ele 
custa de R$ 93 (60 compri-
midos de 250 mg) a R$ 280 
(60 comprimidos de 750 mg).

Incorporado em dezem-
bro de 2017, o remédio 
entrou no Protocolo Clínico 
e Diretrizes Terapêuticas da 
Epilepsia (PCDT) em junho 
de 2018.

“Houve uma discussão 
sobre quem pagaria a con-
ta, estado ou União, e em 
dezembro de 2018 ficou 
decidido que seria a União. 
Mas estamos em julho de 
2019 e a compra não foi fei-
ta. Se o Ministério da Saúde 
não segue suas próprias 
determinações, os pacientes 
devem recorrer a quem?”, 
questiona Maria Alice.

No país, a estimativa é 
que existam 3 milhões de 
pessoas com epilepsia. A 
doença pode ocorrer por 
distúrbio genético ou resul-
tado de lesões cerebrais 
adquirida, como problemas 
no parto, traumatismo, aci-
dente vascular cerebral ou 
mesmo doenças como a 
neurocisticercose (infecção 
do sistema nervoso central).

Segundo a neurologista 
Carmen Lisa Jorge, médica 
do Hospital das Clínicas de 
São Paulo, independente-
mente das novas terapias, 
70% das pessoas consegui-
riam manter as crises sob 
controle se tivessem acesso 
a neurologistas e medica-
mentos adequados. “Apesar 
de a epilepsia ser uma doen-
ça antiga, o tratamento ainda 

não é bem feito.”
Os 30% restantes, que 

não respondem aos medica-
mentos, podem se beneficiar 
uma cirurgia que retira o foco 
epilético. “O resultado é mui-
to bom se o foco estiver bem 
localizado. Mas os pacientes 
também têm dificuldade de 
acesso.”

Se não houver indicação 
cirúrgica, uma opção é a 
neuromodulação, ou seja, a 
estimulação do cérebro ou 
de nervos periféricos. De 
novo, o tratamento é coberto 
pelos planos de saúde, mas 
praticamente indisponível no 
SUS. “A gente nem solicita 
porque não tem.”

O mesmo ocorre com o 
levetiracetam, que está há 
20 anos no mercado interna-
cional. “Fora do Brasil, é um 
fármaco de primeira linha, na 
primeira crise. Ele não inte-
rage com outros remédios, 
pode ser bom para mulheres 
em idade fértil porque não 
tem risco aumentado para 
malformação fetal, pode 
funcionar para vários tipos 
de crise.”

Ela explica que os remé-
dios mais antigos costumam 
ter mais efeitos colaterais, 
mais sedação e interação 
com outros medicamentos, 
além de maior risco de os-
teoporose. “A gente quer 
remédio mais novo para os 
pacientes que não controlam 
[as crises] e também àqueles 
que sofrem com os efeitos 
colaterais.”

Sobre a terapia VNS, a 
médica diz que metade dos 
pacientes que não respon-
dem às medicações têm me-
lhora de 50% das crises. “As 
crises não somem todas? 
Não somem, mas melhora 
muito a qualidade de vida. 
Tem paciente que tinha cem, 
50 crises por dia. Se passa 
a ter 20, já é um ganho.” 
Só 7% vão ficar totalmente 
livres das crises.

Na falta de um tratamento 
perfeito para epilepsia, que 

sirva para todos, o ideal, se-
gundo a médica, é ter várias 
opções terapêuticas.

Em nota, o Ministério da 
Saúde informou que a oferta 
da terapia VNS “está pen-
dente de aspectos técnicos 
e operacionais, que estão 
sob avaliação a fim de as-
segurá-lo no SUS de modo 
responsável”.

Segundo o ministério, por 
se tratar de um procedimen-
to de alta complexidade “só é 
possível ser feito de maneira 
apropriada, eficaz e segura 
em poucos centros selecio-
nados em todo o país”.

“É importante destacar 
que o procedimento envolve 
o emprego de material, o 
qual deve ser dimensionado 
e programado por empresas 
que o ofertam no Brasil”, diz.

ARQUIVO/ABR

Ministério da Saúde diz que oferta da 
terapia VNS  no SUS está pendente 
de aspectos técnicos e operacionais


