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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.

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

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS S.A.
CNPJ/MF 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30/07/2019
Data, Horário e Local: Em 30/07/2019, às 11h, na sede social da Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A. 
(“Companhia”) localizada na Rua José Rodrigues Queiroz Filho nº 1.529, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, CEP 38408-252. 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, na forma do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 6.404”), 
tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença. Mesa: Presidente: o 
Sr. Nicolò Caffo, e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, após exame e 
discussão, a Assembleia Geral Extraordinária ratificou: (i) o Aumento de Capital, mediante a emissão de 20.000.000.000 novas 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 por ação de emissão do capital social, aumento 
este que será totalmente subscrito e integralizado em nesta data pela acionista Argovias, à vista e em moeda corrente nacional, 
conforme boletim de subscrição (“Anexo I”). Com o Aumento de Capital aprovado, o capital social da Companhia passa dos atuais 
R$ 321.000.000,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 321.000.000 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal para R$ 341.000.000,00, representado por 341.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal. (ii) a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social para que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O 
capital social, totalmente subscrito e integralizado é R$ 341.000.000,00, representado por 341.000.000 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal) ações ordinárias nominativas sem valor nominal”. Os acionistas autorizaram os diretores a 
tomarem todas as providências necessárias para formalizar as deliberações acima, bem como publicar a presente ata na forma de 
extrato, conforme §3º do artigo 130 da Lei 6.404. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos 
os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que lida e achada conforme vai assinada pelos presentes. 
Uberlândia, 30/07/2019. Assinaturas: Presidente: Sr. Nicolò Caffo e Secretário: Marcello Guidotti. Acionista: Argovias Administração 
e Participações S.A. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Nicolò Caffo - Presidente; 
Marcello Guidotti - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, certifico o registro sob o nº 7454448 em 03/09/2019. 
Protocolo 193667266 - 21/08/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 19 de setembro de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 01 de outubro de 2019 às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,  
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL 
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 28/02/2013, cujo Fiduciante é 
ELEUSA APARECIDA SOUTO, CPF/MF nº 087.075.846-28, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior 
a R$ 173.143,51 (Cento e Setenta e Três Mil Cento e Quarenta e Três Reais e Cinquenta e Um Centavos - atualizado conforme disposições 
contratuais), o imóvel constituído por “Casa 742, possuindo a unidade a área privativa principal de 46,7200m², área real total de 143,8573m², do 
Condomínio Terra Nova Uberlândia I, localizado na Avenida dos Ferreiras, nº 475, Uberlândia/MG, melhor descrito na matrícula nº 159.865 
do 1° Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia/MG.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de 
conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário 
acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 103.722,19 (Cento e Três Mil Setecentos e Vinte e Dois Reais e Dezenove Centavos - nos 
termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão 
de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do 
cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: 
www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5081_15 Ol).

MARIA DE LOURDES GONÇALVES SANTOS, brasileira, médica, inscrita no CPF 
sob o nº 074.765.096-92 e MANOEL MESQUITA JÚNIOR, brasileiro, empresário, 
inscrito no CPF sob o nº: 028.526.806-61, casados entre si desde 01 de junho de 
2012, informam a quem possa interessar que pretendem alterar o regime bens do seu 
casamento por meio de Ação de Alteração Consensual de Regime de Bens no 
Casamento, de Comunhão Parcial de bens para Separação Total de Bens

Solicitamos que o Sr. ELIZEU RAMALHO, portador da CTPS 59265 - Série 0130-MG, 
compareça na empresa GLOBAL COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP, CNPJ 
29.216.631/0001-24, à Rua José Rezende no 5.960, a fim de retornar ao Trabalho ou 
justificar as faltas desde o dia 16/08/2019, dentro do prazo de 72 horas a partir desta 
publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o contrato de trabalho, nos 
termos da Alinea "I" do art. 482 da CLT.Decreto Lei 5452/53.

Uberlândia, 04 de Setembro de 2019.
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BOLSONARO IRÁ INDICAR
AUGUSTO ARAS À PGR
 | QUEBRANDO A TRADIÇÃO, PRESIDENTE ESCOLHE NOME FORA DA LISTA TRÍPLICE DO MPF

 � FOLHAPRESS

O presidente Jair Bol-
sonaro (PSL) decidiu 
indicar o subprocura-

dor-geral Augusto Aras para o 
cargo de procurador-geral da 
República, em substituição a 
Raquel Dodge, cujo mandato 
de dois anos termina no pró-
ximo dia 17. Ela poderia ser 
reconduzida, mas acabou 
preterida na disputa.

“Acabei de indicar Augusto 
Aras para chefiar o Ministério 
Publico Federal”, disse Bol-
sonaro. O presidente disse 
ainda que o indicado já foi 
criticado pelos veículos de 
imprensa, o que é, segundo 
ele, um “bom sinal”.

“Sinal de que a indicação 
nossa é boa. Uma das coisas 
conversadas com ele, já era a 
sua praxe, é na questão am-
biental. O respeito ao produtor 
rural e também o casamen-
to da preservação do meio 
ambiente com o produtor”, 
afirmou Bolsonaro.

O escolhido pelo presiden-
te precisa agora ser aprovado 
em sabatina do Senado. O 
mandato é de dois anos. Pela 
primeira vez em 16 anos, o 
novo PGR não está na lista 
tríplice escolhida em eleição 
interna da associação nacio-
nal de procuradores.

Natural de Salvador, Au-
gusto Aras, 60, é doutor em 
direito constitucional pela 
PUC-SP (2005) e mestre em 

direito econômico pela Uni-
versidade Federal da Bahia 
(UFBA). Foi professor da 
UFBA e hoje leciona na Uni-
versidade de Brasília (UnB).

Subprocurador-geral, últi-
mo estágio da carreira, Aras 
ingressou no Ministério Públi-
co Federal em 1987, já atuou 
nas câmaras de matéria cons-
titucional e de matéria penal 
e atualmente coordena a 3ª 
câmara (matéria econômica 
e do consumidor).

Também foi membro do 
Conselho Superior do MPF, 
procurador regional eleitoral 
na Bahia, de 1991 a 1993, 
e representante da Procura-
doria no Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica 
(Cade), de 2008 a 2010.

Aras se lançou oficialmen-
te à corrida pela PGR em 
abril deste ano, quando, em 
entrevista ao jornal Folha de 
S.Paulo, foi o primeiro candi-
dato a admitir publicamente 
que disputava o cargo por 
fora da lista tríplice - o que lhe 
rendeu críticas de colegas, 
que veem na eleição interna 
uma forma de garantir a inde-
pendência da instituição em 
relação do Poder Executivo.

Em nota divulgada na 
quarta, a associação dos 
procuradores pediu aos mem-
bros do Ministério Público 
Federal que se mobilizassem 
contra uma indicação que 
desrespeitasse a eleição in-
terna e recusassem convites 

para compor a nova gestão 
na PGR.

Aras, porém, tem afirmado 
que tem apoio de parte da 
categoria e antecipou que 
chamará para os cargos de 
segundo escalão procurado-
res de perfil conservador - ao 
gosto do presidente.

Para Aras, a eleição para 
formação da lista tríplice “atrai 
para o âmbito do Ministério 
Público Federal os vícios 
naturais da política partidária, 
a exemplo do clientelismo, 
do fisiologismo, da política 
do toma lá dá cá, inclusive, 
eventualmente, embora em 
nível reduzido conhecido, de 
corrupção, como ocorreu em 
alguns episódios da última 

gestão [de Rodrigo Janot], 
com prisão de procurador da 
República”.

A escolha do novo PGR 
vinha sendo precedida de 
uma eleição da Associação 
Nacional dos Procuradores da 
República (ANPR) para definir 
quem os membros da cate-
goria mais querem no cargo.

Os três candidatos mais 
votados compõem uma lista 
tríplice enviada ao presidente 
da República. Embora ele não 
seja obrigado por lei a respei-
tá-la, a tradição vinha sendo 
seguida desde 2003.

Neste ano, os três nomes 
mais votados foram: Mário 
Bonsaglia, Luiza Frischeisen 
e Blal Dalloul.

SUBSTITUTO DE DODGE
COMBUSTÍVEIS

Gasolina e diesel têm 
preços reajustados

A Petrobras anunciou, 
ontem, reajustes de 2,5% no 
preço da gasolina e de 1,3% 
no preço do diesel. É o se-
gundo amento na gasolina 
em 20 dias. O valor de venda 
do diesel não variava desde 
o início de agosto.

O preço da gasolina nas 
refinarias da estatal subirá 
R$ 0,0223 por litro, passan-
do a custar, em média, R$ 
1,6455 por litro. Desde que 
a série atual de aumentos foi 
iniciada, a alta acumulada é 
de 4,9%.

No caso do diesel, a alta 
é de R$ 0,0525 por litro. O 
preço médio do combustível 
nas refinarias passou de 
R$ 2,0962 para R$ 2,1487 
por litro.

O repasse às bombas 
depende de políticas co-
merciais de distribuidoras 
e postos. O valor de venda 
nas refinarias da Petrobras 
equivale a 28% do preço 
final da gasolina e 53% 
do preço final do diesel - o 
restante são impostos e 
margens de lucro.

Os reajustes foram anun-
ciados após recuperação 
das cotações internacionais 
do petróleo. Na quarta (4), 
o barril do tipo Brent, ne-
gociado em Londres, subiu 
4,19%, para US$ 60,70 (cer-
ca de R$ 254, pela cotação 
atual).

Na semana passada, 
diante de temores sobre os 
efeitos da guerra comercial 
entre Estados Unidos e Chi-
na, as cotações chegaram 
a bater a casa dos US$ 57, 
mas com dólar mais caro.

Desde 2017, a Petrobras 
se compromete a seguir as 
cotações internacionais dos 
combustíveis, usando um 
conceito conhecido como 
paridade de importação 
- que soma as cotações 
internacionais e os custos 
para colocar os produtos no 
mercado brasileiro.

Nas últimas semanas, 
porém, importadores de 
combustíveis acusavam a 
empresa de vender gasolina 
bem abaixo das cotações 
internacionais, mantendo 
práticas anticompetitivas 
mesmo após acordo com o 
Conselho Administrativo de 
Direito Econômico (Cade) 
para suspender investiga-
ções por abuso de poder de 

mercado.
No dia 26 de agosto, 

segundo dados do Centro 
Brasileiro de Infraestrutura 
(CBIE), a gasolina vendida 
pela Petrobras estava R$ 
0,43 por litro abaixo da pa-
ridade de importação. Três 
dias depois, a empresa rea-
justou a gasolina em 3,5%.

O acordo com o Cade 
arquivou denúncia feita pela 
Associação Brasileira das 
Importadoras de Combustí-
veis (Abicom) sobre práticas 
anticoncorrenciais da estatal 
para dificultar a atuação de 
importadoras privadas. A as-
sociação chegou a recorrer 
ao para suspender o acordo, 
mas não obteve sucesso. 

A Petrobras diz que os 
reajustes nos preços da 
gasolina e do diesel refletem 
as variações das cotações 
internacionais dos produtos 
e do câmbio, considerando 
também o nível de participa-
ção no mercado previsto em 
sua política de preços.

“Ressalta-se que o preço 
de paridade de importação 
não é um valor absoluto, 
único e percebido da mesma 
maneira por todos os agen-
tes”, afirmou a empresa, na 
semana passada, citando 
que as duas principais agên-
cias de informação do setor, 
a S&P Global Platts e a 
Argus, também têm valores 
diferentes. 

 � CAMINHONEIROS

Os caminhoneiros tam-
bém serão impactados pelo 
reajuste no preço da ga-
solina. Na quarta-feira, a 
categoria fez manifestações 
pontuais em estradas de 
pelo menos dois estados do 
país, segundo informações 
da Polícia Rodoviária Fede-
ral e das concessionárias 
das vias.

Os caminhoneiros pro-
testaram pela manutenção 
da tabela do frete. A cons-
titucionalidade da criação 
dos preços mínimos do 
transporte rodoviário seria 
discutida na quarta-feira 
pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, mas o presidente da 
Corte, Dias Toffoli, decidiu 
retirar a pauta do plenário e 
o julgamento foi adiado.

 � FOLHAPRESS

ANTONIO CRUZ/ AGÊNCIA BRASIL

Jair Bolsonaro quebrou tradição mantida desde 2003


