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a opinião do Diário de Uberlândia.

Leandro Mazzini
Jornalista

Esplanada
Texto-base da reforma
é aprovado na comissão
 | RELATOR FEZ MAIS CONCESSÕES AO APRESENTAR A NOVA VERSÃO DA PROPOSTA

 � FOLHAPRESS

A Comissão de Consti-
tuição e Justiça (CCJ) 
do Senado aprovou, 

por 18 a 7, o texto-base da 
proposta de reforma da Pre-
vidência.

Até o fechamento desta 
edição ainda não havia sido 
analisado os chamados des-
taques, pedidos para votação 
e m  s e p a ra d o  d e  t re c h o s 
específicos do projeto. Só 
depois desta fase é que a 
reforma poderá seguir ao 
plenário do Senado.

A presidente da CCJ, Si-
mone Tebet (MDB-MS), es-
perava concluir ainda ontem 
a votação da PEC (Proposta 
de Emenda à Constituição) 
da restruturação nas regras 
de aposentadoria.

O relator, Tasso Jereissati 
(PSDB-CE), fez mais conces-
sões ao apresentar a nova 
versão da proposta na manhã 
de ontem.

Com isso, o potencial de 
economia com a reforma é 
estimado em R$ 962 bilhões 
em dez anos para a União. 
Mas esse cálculo inclui medi-
das criticadas por parlamen-
tares e que ainda precisarão 
voltar à análise da Câmara.

Considerando apenas a 
proposta principal, já apro-
vada pelos deputados, a eco-
nomia é de R$ 870 bilhões. A 
reforma da Previdência saiu 
da Câmara com uma proje-
ção de economia de R$ 933 
bilhões em uma década.

Para evitar atraso na aná-
lise das novas regras de apo-
sentadorias, Jereissati incluiu 
as alterações defendidas por 

senadores numa proposta 
paralela, que dependerá de 
aval dos deputados para en-
trar em vigor.

Chamada de PEC para-
lela, a complementação da 
reforma da Previdência prevê 
a inclusão de estados e mu-
nicípios na reforma, medidas 
de aumento de arrecadação, 
e alterações em pontos do 
projeto original do governo, 
como aposentadoria por in-
validez.

Ao todo, essa proposta 
paralela representaria mais 
R$ 92 bilhões em dez anos 
para a União.

Para estados e municí-
pios, é esperado um corte de 
gastos de R$ 350 bilhões em 
uma década com o endureci-
mento das regras de aposen-
tadorias para servidores. Isso 
foi mantido na nova versão do 
parecer do tucano.

Mas, para que a reforma 
tenha efeito para esses entes 

da federação, é necessário 
o aval das assembleias. Ou 
seja, governadores e prefei-
tos também precisarão ter o 
desgaste político de aprovar 
medidas impopulares.

Os cálculos de impacto 
da proposta foram feitos pela 
Instituição Fiscal Indepen-
dente (IFI), órgão ligado ao 
Senado.

Para tentar aprovar a re-
forma ainda ontem na CCJ 
do Senado, o relator cedeu 
em alguns pontos,  como 
pensão por morte -um pedido 
do MDB.

Ele aceitou sugestões de 
senadores para garantir que 
a pensão não seja menor que 
um salário mínimo (R$ 998) 
em qualquer caso. Antes, o 
texto impedia que o benefício 
ficasse abaixo do piso apenas 
quando a pensão fosse a úni-
ca renda formal da pessoa.

Com essa medida, a eco-
nomia com a reforma caiu R$ 

10 bilhões em dez anos.
O governo tentar ia  na 

votação dos destaques re-
verter mudanças nas regras 
de pensão por morte feitas 
no Senado.

Jere issat i  também fez 
uma alteração na proposta 
para exigir a criação de um 
modelo especial de contri-
buição para trabalhadores 
informais e de baixa renda.

O relatório estabelece que 
uma lei criará regras diferen-
tes para quem, hoje,  está 
à margem da Previdência 
Social, como trabalhadores 
informais, pessoas de baixa 
renda, inclusive aquelas que 
se dedicam apenas a ativi-
dades domésticas na própria 
residência.

Outra alteração foi a pre-
visão de um benefício mensal 
para crianças em situação de 
pobreza. Isso deve represen-
tar um custo de R$ 10 bilhões 
em dez anos.

SENADO

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Tasso Jereissati, relator do texto na CCJ

CERCO ÀS ‘FILANTRÓPICAS’
Representantes das Igrejas – católica e neopentecos-

tais – ONGs e associações beneficentes entraram em de-
sespero. Uma emenda incluída na PEC paralela da Re-
forma da Previdência extingue as renúncias fiscais das 
entidades que as livra de impostos. As exceções são os 
hospitais das Santas Casas, que têm o lobby forte de con-
gressistas suprapartidários, estão praticamente quebra-
das e atendem boa parte do SUS. A proposta tem apoio 
de vários partidos, o aval discreto do Planalto e é um cer-
co a muitas entidades ‘filantrópicas’ que, segundo o tex-
to, oferecem pouca contrapartida social em detrimento da 
renúncia fiscal da qual se beneficiam. A ideia é fazer uma 
cobrança “gradual” de contribuição previdenciária na folha 
de pagamento. Os 20% do INSS. 

LUPA NELES
O pente fino é válido para um Brasil cheio de entidades 

suspeitas. O problema é que o texto, como está, prejudica 
também muitas que realmente ajudam. A conferir.

DO SEU, DO NOSSO
O presidente Jair Bolsonaro pode esbravejar que vai 

manter o fundo eleitoral em R$ 1,86 bilhão, mas quem de-
cide é o Congresso, e essa turma quer R$ 2,5 bi ou R$ 
3,7 bi.

EM SUMA
O presidente pode vetar o aumento, mas a turma do 

plenário derruba o veto. Todos os partidos, inclusive o PSL 
do presidente, querem dinheiro para campanhas munici-
pais.

SUGAR ‘FIES’ 
Os dados são inacreditáveis, mas reais para um País 

que peca no investimento em educação há décadas, e tem 
cortado bolsas do Financiamento Estudantil. Os Sugar da-
ddies – aqueles homens ricos que ‘conquistam’ namora-
das num site exclusivo – patrocinam mais de 155 mil estu-
dantes no Brasil, 23% das cadastradas no serviço. 

QUEM SÃO? 
O site descreve os Daddies: “um homem maduro, rico 

e bem-sucedido, normalmente entre 35 e 60 anos de ida-
de. Se relaciona com mulheres jovens e atraentes e pa-
trocinam um estilo de vida de luxo para elas”. São Paulo 
(52.022), Rio (34.852) e Minas (19.213) são os líderes em 
cadastradas. O DF tem 6.717 cadastradas com ou atrás 
de ‘papais’.

MENOS UM
Bolsonaro perdeu de público a admiração do colega 

Sebastian Piñera, do Chile, que lhe deu uma direta em 
rede nacional, diante da crítica do presidente do Brasil ao 
falecido pai da ex-presidente Michelle Bachelet, assassi-
nado pela ditadura.

MEMÓRIA
O pai do presidente da OAB foi morto porque confron-

tou a ditadura. O pai da ex-presidente Bachelet foi morto 
porque era oficial da Força Aérea e se opôs ao golpe de 
Pinochet. Ambos foram criticados pelo presidente Bolso-
naro, cujo pai, Percy Geraldo, foi preso por exercício ilegal 
de odontologia no regime militar, depois absolvido. 

CADEIRA ORTODÔNTICA 
Ninguém mais no Palácio sabe como, discretamente, 

botar um freio na língua afiada do presidente da Repúbli-
ca. Dizem que só o dentista, hoje, pode impedi-lo de falar. 
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Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356, Centro

Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 02 de Setembro 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, CLAUDIO ROBERTO ROSSI, CPF/CNPJ nº 58620370634, 
ADRIANA MENDES FERREIRA ROSSI, CPF/CNPJ nº 02793478636, 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 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$ 96.051,46, em 01/09/2019, 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 160000012875-2 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 111557, 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 
CEF, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997.

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

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332, Centro

Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 02 de Setembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, JOSE ELIAS VIEIRA FILHO, CPF/CNPJ nº 04325741666, 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 - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, 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$ 3.885,21, em 01/09/2019, 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 
072041230000820 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
73431, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° 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, 03 de Setembro 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, JULIANO SAMPAIO MEDRADO, CPF/CNPJ nº 95139427672, 
VANESSA ARAUJO TERRA MEDRADO, CPF/CNPJ nº 03359281616, 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 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$ 263.412,53, em 02/09/2019, 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 155552184624-7 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 110598, 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 
CEF, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997.

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, 04 de Setembro 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, ELZA ROQUE, CPF/CNPJ nº 99930820663, 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 
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$ 1.206,74, em 03/09/2019, 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 824940002824-6 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 72448, 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 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 UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS EMPRETECOS 
Convida os empretecos para a Assembléia da Associação Brasileira dos Empretecos, 
os  interessados deverão  comparecer no dia 10 de outubro de 2019, às 19 horas, à 
Rua José Humberto Alves, 62 – Bairro Patrimônio, Cidade de Uberlândia-Mg, para 
participarem da mesma, na qualidade de sócios fundadores, ocasião em que será 
discutido e votado o projeto de estatuto social e eleitos os membros do Conselho de 
Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria. 

Uberlândia, 4 de setembro de 2019. 
Associação Brasileira dos Empretecos

Comissão Organizadora 

HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA - Edital de Convocação - 3ª Assembleia Geral Ordinária 
de 2019 - 3 de Outubro de 2019 - PRIMEIRA CONVOCAÇÃO - O Presidente do Conselho de 
Administração do Hospital Santa Genoveva Ltda., nos termos da Lei e do Contrato Social convoca os 
Senhores Sócios para reunirem-se na 3ª Assembleia Geral Ordinária de 2019 a ser realizada na sede do 
Hospital, sito à Av. Vasconcelos Costa, nº 962, bairro Martins, na cidade de Uberlândia-MG, no dia 3 
de outubro de 2019, em primeira chamada às 19 (dezenove) horas, e, em segunda e última chamada, às 
19 (dezenove) horas e 30 (trinta) minutos, com a presença de 75% (setenta e cinco por cento) do capital, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Eleição da Diretoria Executiva. Uberlândia-MG, 
2 de setembro de 2019. João Batista Alexandre Ferreira - Presidente do Conselho de Administração.

LICITAÇÃO COM ITEM PARA AMPLA CONCORRÊNCIA E ITENS RESERVADOS PARA
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE CRITÉRIO DE JULGAMENTO
"MENOR PREÇO POR ITEM"PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE, através da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará realizar licitação
supramencionada - Objeto: aquisição materiais e equipamentos (APARELHO DE CORRENTE
INTERFERENCIAL, ANDADOR EM ALUMÍNIO COM RODAS, BALANÇA, ESCADA DE 4
DEGRAUS ENTRE OUTROS). 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, 03 de setembro de 2019.Gladstone
Rodrigues da Cunha.Secretário Municipal de Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 581/2019

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E
EQUIPARADAS PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL
DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada
- Objeto: Confecção de materiais (urnas em mdf branco), em atendimento à Secretaria
acima citada. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta
até as 09:00 horas do dia 03/10/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Uberlândia, 03 de setembro de 2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA
FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 582/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto:
Aquisição de um Veículo novo tipo SUV. A sessão pública na Internet para recebimento das
Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 03/10/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.  Uberlândia-MG 03 de setembro de 2019.GLADSTONE
RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO NO 591/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada.Objeto:
Fornecimento de polpas de frutas, em atendimento à Secretaria acima citada. A sessão
pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia
03/10/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br . Uberlândia/MG, 03 de
setembro de 2019. TANIA MARIA DE SOUZA TOLEDO Secretária Municipal de Educação

AVISO DE LICITAÇÃO  PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº.
594/2019 CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM

A Secretaria Municipal de Saúde torna público e para conhecimento dos licitantes
e de quem mais possa interessar, que a lic itação supramencionada, que tem
por objeto aquisição de Medicamentos (clonazepam, imipramina e outros), foi
anulada em virtude da presença de vícios insanáveis no processo lic itatório,
co nfor me  d ec i sã o c i rcu ns ta nc ia da in se r t a no co mp et ent e pr oc es so
lici ta tório .Uberlândia, 30 de agosto de 2019.GLADST ONE RODRIGUES DA
CUNHA FILHO Secretário Municipal De Saúde

AVISO DE ANULAÇÃO
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 403/2019

Conectando você 
com a notícia.

diariodeuberlandia.com.br  .  3236.3545 

@diariodeuberlandia

/diariodeuberlandia

34 99860.5002
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