
QUARTA-FEIRA
04 DE SETEMBRO DE 2019

DATA 1º LEILÃO 17/09/19 ÀS 15H30 - DATA 2º LEILÃO 20/09/19 ÀS 15H30

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 1086, faz saber, através do presente Edital, que 
devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A - inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do 
imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: 
Escritório do Leiloeiro, situado na Praça dos Omaguás, 98 - Pinheiros, São Paulo-SP., e via site www.leilaovip.com.br. Localização dos 
imóveis: Uberlândia-MG. Cidade Jardim. Rua Beija-Flor, 857 (lt.30 da qd. 5), Casa. Áreas totais: terr.: 1.000,00m² e constr.: 327,84m². Matr.: 
27.077 do 1º RI local. Ocupado (AF). 1º Leilão:17/09/2019, às 15:30h. Lance mínimo: R$ 2.315.937,61. 2º Leilão:20/09/2019, às 15:30h. Lance 
mínimo: R$ 672.000,00 (caso não seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da 
participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O 
Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência 
na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 
da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis 
disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.leilaovip.com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 11-3093-5252. Vicente 
de Paulo Albuquerque Costa Filho - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 1086

NOTIFICAÇÃO

Para os fins previstos no inciso II do parágrafo único do art. 13  da Lei nº 9.656/1998, 
a Unimed Uberlândia Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, operadora de plano de 
saúde registrada sob o nº 384577, CNPJ 17.790.718/0001-21, situada á Av. João 
Pinheiro, 639 – Centro – Uberlândia MG notifica o(s) contratante(s) abaixo indicado(s), 
a comparecer(em) em sua sede administrativa, localizada no mesmo endereço citado, 
no prazo de 10 dias úteis, contados desta publicação. O não comparecimento no prazo 
previsto para regularização acarretará na rescisão contratual do plano de saúde, sem 
prejuízo da Unimed efetuar a cobrança do débito pelos meios cabíveis, bem como a 
inscrição do devedor em cadastros restritivos de crédito (SPC / Protesto).
Na hipótese de cancelamento por inadimplência, na contratação de um novo plano de 
saúde será exigido o cumprimento dos prazos de carência e aplicação de cobertura 
parcial temporária, se for o caso.
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Quaisquer dúvidas entrar em contato por meio do telefone (34) 3239-6971

Uberlândia (MG), 04 de Setembro de 2019
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MP aponta casal Garotinho em esquema
 | POLÍTICOS FLUMINENSES FORAM PRESOS ONTEM EM OPERAÇÃO QUE APURA SUPERFATURAMENTO EM OBRAS DA ODEBRECHT

 � FOLHAPRESS

Os ex-governadores do 
Rio Anthony Garotinho 
e sua mulher, Rosi-

nha, foram presos na manhã 
de ontem em operação reali-
zada pelo Ministério Público 
do Rio de Janeiro.

O casal é suspeito de 
ter superfaturado contratos 
celebrados entre a Prefeitura 
de Campos dos Goytacazes 
e a construtora Odebrecht 
durante os dois mandatos de 
Rosinha como prefeita (2009-
2016).

Os contratos foram fir-
mados para a construção de 
casas populares dos progra-
mas “Morar Feliz I” e “Morar 
Feliz II”.

Os pedidos de prisão e 
de busca e apreensão foram 
acatados pelo Juízo da 2ª 
Vara Criminal da Comarca 
de Campos dos Goytacazes. 
Com as prisões, Garotinho 
e Rosinha se juntam a Ser-
gio Cabral e Luiz Fernando 
Pezão no rol de ex-gover-
nadores fluminenses que se 
encontram detidos.

As investigações do Minis-
tério Público estadual come-
çaram a partir de delações de 
dois executivos da Odebrecht, 
Leandro Andrade Azevedo e 
Benedicto Barbosa da Silva 
Junior, firmadas com o Minis-
tério Público Federal no âm-
bito da Operação Lava Jato.

O MP-RJ afirma que, a 
partir das informações pres-
tadas, o órgão verificou que 
os procedimentos licitatórios 
para a construção das mora-
dias populares foram direcio-
nados para que a Odebrecht 
saísse vencedora. O órgão 
diz ter identificado superfa-
turamento de pelo menos R$ 
62 milhões.

Além disso, segundo o 
MP-RJ, foram pagos pela 
Odebrecht R$ 25 milhões 

em vantagens indevidas. 
De acordo com o órgão, os 
ex-governadores receberam 
quantias ilícitas em espécie.

Os pagamentos teriam 
sido realizados pelo setor de 
Operações Estruturadas da 
Odebrecht, também conheci-
do como o setor de propinas. 
Segundo o MP-RJ, as plani-
lhas entregues pelos colabo-
radores indicavam o codino-
me do beneficiário, valor, data 
do pagamento e, em alguns 
casos, até a obra vinculada 
ao pagamento, a exemplo de 
“Casas Campos II”.

Além de Garotinho, Ro-
sinha, Leandro e Benedicto, 
também foram denunciados e 
presos outro executivo da em-
presa, Eduardo Fontenelle, 
e três pessoas da confiança 
dos ex-governadores, Sérgio 
Barcelos, Ângelo Cardoso 
Gomes e Gabriela Quintani-
lha. Segundo o Ministério Pú-
blico, o trio ajudava a efetivar 
o recebimento das quantias.

Sérgio Barcelos é subse-
cretário no governo de Wilson 
Witzel (PSC) e, segundo o 
governo, será exonerado do 
cargo. Ele foi nomeado em 
agosto na secretaria estadual 
de Desenvolvimento Social e 
Direitos Humanos. Anterior-
mente, Sérgio havia passado 
pela liderança do PSL na Alerj 
e pelo gabinete do deputado 
estadual Gil Vianna (PSL).

Sérgio foi nomeado após 
o escanteamento da ex-se-
cretária de Direitos Humanos, 
Fabiana Bentes, pelo gover-
no Witzel. A exoneração de 
Fabiana e de parte de sua 
equipe ocorreu no início de 
agosto.

 � OUTRO LADO

Em nota, a defesa de 
Garotinho e Rosinha nega 
as acusações e diz que irá 
recorrer da decisão.

EDUCAÇÃO

Bolsonaro quer proibir “ideologia 
de gênero” no ensino fundamental

O presidente Jair Bolsona-
ro disse ter determinado ao 
Ministério da Educação que 
redija um projeto de lei para 
proibir a abordagem de ques-
tões de gênero nas escolas 
de ensino fundamental.

Segundo Bolsonaro, a 
medida ocorre após uma 
manifestação da Advocacia-
Geral da União (AGU) sobre 
a quem cabe legislar sobre o 
tema. O anúncio foi feito por 
meio das redes sociais.

“O AGU se manifesta so-
bre quem compete legislar 

sobre IDEOLOGIA DE GÊ-
NERO, sendo competência 
FEDERAL. Determinei ao @
MEC_Comunicacao, visando 
princípio da proteção integral 
da CRIANÇA, previsto na 
Constituição, preparar PL que 
proíba ideologia de gênero 
no ensino fundamental”, es-
creveu.

A expressão ideologia de 
gênero não é reconhecida no 
mundo acadêmico e normal-
mente é usada por grupos 
conservadores contrários às 
discussões sobre diversida-

de sexual e de identidade de 
gênero.

Bolsonaro faz uso frequen-
te do conceito para criticar 
governos de esquerda e polí-
ticas educacionais que esta-
riam, na visão dele, desviando 
da concepção tradicional 
cristã da família, composta 
por um homem e uma mulher.

A teoria de gênero, reco-
nhecida academicamente, 
estabelece que gênero e 
orientação sexual são cons-
truções sociais, e não apenas 
determinações biológicas. 

A defesa afirma que a 
Odebrecht ingressou com 
uma ação contra o município 
de Campos para receber mais 
de R$ 33 milhões porque con-
siderou ter sofrido prejuízo no 
contrato firmado.

“A defesa estranha, por-
tanto, que o Ministério Público 
fale em superfaturamento 
quando a própria empresa 
alega judicialmente ter sofrido 
prejuízo”, diz a nota.

A reportagem não conse-
guiu falar com os advogados 
dos suspeitos.

 � HISTÓRICO

Garotinho, que governou o 
Rio de 1999 a 2002, já havia 
sido preso três vezes. Em 
novembro de 2016, na Ope-
ração Chequinho, foi detido 
acusado de comandar um 
esquema de compra de votos 
na eleição em Campos, sua 

base eleitoral.
Segundo as investigações, 

Garotinho usou o programa 
Cheque Cidadão para fins 
eleitorais, dobrando o número 
de beneficiários, que não pas-
savam pelo crivo do cadastro 
ou avaliação de assistentes 
sociais.

Ele chegou a ser conde-
nado a 9 anos e 11 meses de 
prisão neste processo e preso 
outra vez em setembro do ano 
seguinte. Na ocasião, três 
agentes da Polícia Federal 
cumpriram mandado de prisão 
domiciliar contra o ex-gover-
nador, que apresentava seu 
programa de rádio.

Ao lado da mulher, Rosi-
nha, o ex-governador foi preso 
novamente em novembro de 
2017, a partir de investigações 
que apuravam os crimes de 
corrupção, concussão, partici-
pação em organização crimi-
nosa e falsidade na prestação 

de contas eleitorais.
Inquérito da Polícia Fede-

ral identificou que a JBS havia 
firmado contrato fictício com 
uma empresa para repassar 
R$ 3 milhões para a campa-
nha derrotada de Garotinho 
ao governo do Rio em 2014.

Rosinha foi solta dias de-
pois por decisão do Tribunal 
Regional Eleitoral, enquanto 
Garotinho foi libertado em de-
zembro pelo então presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) Gilmar Mendes.

Garotinho também foi con-
denado em 2010 por formação 
de quadrilha, sentença confir-
mada pelo Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região (TRF-2) 
em setembro do ano passado.

O caso envolvia a no-
meação de policiais civis, 
que assumiam delegacias na 
zona oeste para favorecer o 
contrabando de peças para 
máquinas de apostas e para 

permitir a exploração do jogo 
ilegal pelo grupo comandado 
pelo contraventor Rogério 
Andrade.

Em outubro do ano passa-
do, o ministro do STF Ricardo 
Lewandowski determinou 
que Garotinho ficasse solto 
até que se esgotassem seus 
recursos na Justiça.

Garotinho tentou concorrer 
ao governo do Rio nas elei-
ções de 2018, mas teve a can-
didatura barrada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), com 
base na Lei da Ficha Limpa.

Ele foi condenado por im-
probidade administrativa em 
maio de 2018, sob acusação 
de fraudes na saúde durante 
o mandato de sua mulher, 
Rosinha (2003-2006), que 
geraram mais de R$ 234 mi-
lhões de danos ao erário. Em 
dezembro do ano passado, 
Rosinha foi condenada na 
mesma ação.

Rosinha Matheus e Antony Garotinho são suspeitos de terem recebido propina de R$ 25 milhões, de acordo com o MP

FÁBIO RODRIGUES POZZEBON/ABR 
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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.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"EXCLUSIVO PARA
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE.PREFEITURA MUNICIPAL DE
UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE através da DIRETORIA DE
COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de materiais
(batedeira de bolo, TV, DVD e outros). A sessão pública na Internet para recebimento das
Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 01/10/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG, 30 de agosto de 2019.GLADSTONE
RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 572/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA DO UBERLÂNDIA ESPORTE CLUBE

 
O Presidente do Conselho Deliberativo do Uberlândia Esporte Clube, no 
uso de suas atribuições legais e nos termo do Estatuto Social do U.E.C, 
CONVOCA  todos os sócios da entidade, maiores de dezoito anos, em 
pleno gozo de seus direitos, para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA, que será realizada no dia 17 de setembro de 2019 (terça feira), 
na Vila Olímpica do Uberlândia Esporte Clube, situada Av. Lidormira 
Borges do Nascimento, 2201, Bairro Shopping Park, CEP:38411-410, 
nesta cidade de Uberlândia, Minas Gerais,  à partir das dezoito e trinta 
(18h30Min), em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, um 
terço dos associados com direito a voto, entretanto, na ausência de 
quórum legal, às dezenove horas (19h00Min), em segunda convocação, 
com a presença de qualquer número de associados presentes e com 
direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte pauta: 1 – Recadastra-
mento de todos os sócios do U.E.C. 2 – Determinação de prazo para início 
e fim do  recadastramento. 3 – Suspensão de todos os direitos sociais para 
os sócios que não se recadastrarem no prazo legal. 3 – Determinar os 
meios e formas de convocação dos sócios para se recadastrarem. 4 – 
Informes gerais.
 

Uberlândia Minas Gerais, 02 de setembro de 2019.
Alessandro Marques de Araújo –

Presidente do Conselho Deliberativo do Uberlândia Esporte Clube. 

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.
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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.
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