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uma boa cidade para se inve-
stir principalmente por esses 
dois fatores.

Segundo uma pesquisa 
desenvolvida pelo economista, 
de 2009 a 2018, houve uma 
diversificação de atividades no 
mercado local, com destaque 
para o crescimento de setores 
como fabricação de alimentos 
e fumo (97%), indústria têx-
til (91%) e papel e celulose 

(85%). Além da diversidade e 
da localização, a cidade tem 
diversos aspectos que cham-
am a atenção dos investidores. 

“Uberlândia é uma das 
cidades com menor custo 
transação e já ultrapassa a 
dinâmica de grandes centros. 
Temos um forte polo universi-
tário, mão de obra qualificada, 
localização geográfica e ótima 
infraestrutura com porto seco, 

aeroporto com operador de 
cargas e polo tecnológico. 
Tudo isso diminui os custos de 
produção”, afirma.

Para o especialista, a cidade 
pode sofrer um pouco menos 
na recuperação econômica 
pós-pandemia. “O Município 
deve se recuperar rápido pela 
forte capacidade produtiva e 
uma menor pressão social so-
bre os serviços públicos”. 

Um estudo produzido pela 
empresa Urban Systems e 
divulgado em 2019 coloca a 
cidade como a 7ª no ranking de 
Infraestrutura das Melhores Ci-
dades para Fazer Negócios no 
Brasil. O município fica atrás 
apenas de grandes capitais 
como São Paulo, Brasília, Rio 
de Janeiro, Goiânia e cidades 
do interior de SP: Guarulhos e 
Campinas. 

TRABALHO

Sebrae Minas abre 20 vagas 
para bolsistas no Triângulo

 � DA REDAÇÃO

Estão abertas as inscrições 
para o edital de seleção do 
Programa Agentes Locais 
de Inovação (ALI) do Sebrae 
Minas. Das 150 vagas ofere-
cidas para profissionais com 
curso superior, 100 são para 
contratação imediata e 50 para 
cadastro de reserva. Na região 
do Triângulo Mineiro são ofer-
tados 20 cargos.

Os selecionados receberão 
bolsas de R$ 4 mil e as in-
scrições podem ser feitas até 
o 12 de julho pelo site www.
concepcaoconsultoria.com.br.

As vagas abertas são para 
mais de 60 cidades mineiras. 
Dentre elas Uberaba (10 va-
gas), Uberlândia (5), Ituiutaba 
(2), Araxá (1), Frutal (1) e Ara-
guari (1). “Na nossa regional, 
teremos disponibilizadas 20 
vagas para início imediato e 
mais 10 para o cadastro de 

reserva”, informou o gerente da 
Regional Triângulo do Sebrae 
Minas, William Rodrigues de 
Brito. 

A taxa de inscrição é de R$ 
80 e os candidatos passarão 
por três etapas, que serão re-
alizadas em plataformas online. 
São elas: análise curricular e 
documental, provas objetivas e 
discursivas, e análise de perfil 
dos candidatos. Os períodos 
de realização e as exigências 
estão divulgadas no site da em-
presa organizadora do edital. 

Podem participar do pro-
cesso os profissionais gradu-
ados, preferencialmente, em 
Administração, Ciências da 
Computação, Ciências Con-
tábeis, Design, Economia, En-
genharias (todas), Sistemas de 
Informação, Comércio Exterior 
e Marketing, que tenham con-
cluído o curso a partir de 1º de 
janeiro de 2011.

DIVULGAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sr. Luis Henrique Samia de Avellar, Diretor-Presidente, da Instituição CASA DO JARDIM SIMPLICI-
DADE E AMOR, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, 
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 06/07/2020, Rua Barão de 
Camargos, nº 464, Centro, CEP 38.400-160, nesta cidade de Uberlândia/MG, às 19:00(hora prevista 
para a primeira convocação) horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira 
convocação; às 19:30 (hora prevista para a segunda convocação) horas, com a presença de 2/3 dos 
associados, em segunda convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA:
1 – Aprovação do Novo Estatuto de acordo com o Novo Código Civil;
2- Alteração do nome da Instituição;
3- Alteração do endereço da Instituição;
4- Eleição dos componentes da Nova Diretoria e alteração das denominações dos cargos de 
Presidente; Vice-Presidente; Orientador Espiritual; Tesoureiro; Secretaria.

Uberlândia/MG, 22 de junho de 2020.
Luis Henrique Samia de Avellar

Presidente

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL - CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS
DA COMARCA DE COROMANDEL/MG

Oficial: Ari Álvares Pires Neto
REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE COROMANDEL – EDITAL PARA REGISTRO DE USUCAPIÃO 
ADIMINISTRATIVA - Ari Álvares Pires Neto, O�cial de Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel na 
forma de lei, etc. Faz saber a todos quantos virem o presente Edital ou dele tiverem conhecimento, que 
por parte de JOSÉ ANTONIO DA CUNHA, brasileiro, natural de Coromandel-MG, comerciante, solteiro, 
residente e domiciliado na Rua Jonas Machado, nº 377, bairro São Domingos, CEP 38.550-000, na cidade 
de Coromandel-MG, portador da CI RG de nº MG-3.728.238 PC/MG, inscrito no CPF-MF sob o nº 
550.817.116-91, representado neste ato por seu procurador DR. GUILHERME RICARDO DE ASSIS 
FERREIRA, inscrito na OAB/MG sob o nº 114.644, me foi requerido nos termos do art. 216-A da Lei nº 
6.015/1973, e art. 1.018-A do Provimento 325/CGJ/2016 e demais legislações em vigor, o registro da 
Usucapião Administrativa Extraordinária do Imóvel que se encontra na posse há mais de 15 (quinze) 
anos, sendo este imóvel rural denominado como: Imóvel comercial, com 161,50 m² de área construída 
e seu respectivo lote de terreno urbano de nº 0012, da quadra 010, setor 004, medindo 14,00m de 
frente, 15,60m pelo lado esquerdo, e 16,50m pela lateral direita, e 13,40m pelo fundo, totalizando 
215,07m², situado na Rua Dr Afrânio, nº 350, esquina com a Avenida Governador Israel Pinheiro, bairro 
centro, em Coromandel-MG. Confrontações: pela direita com lote 22, pela esquerda com a Avenida. 
Gov. Israel Pinheiro, pelo fundo com lote 411. Foi conosco depositada toda a documentação exigida 
pelo art. 216-A da Lei nº 6.015/1973 e pelo Provimento 325/CGJ/2016, sob o Protocolo nº. 89.834. As 
impugnações de todos aqueles que se julgarem prejudicados deverão ser apresentadas neste Cartório, 
situado na Rua Travessa Abel Garcia, nº 46, Centro, Coromandel – MG, até 15 dias contados da 
publicação deste edital. Findo o prazo, não havendo impugnação será a Usucapião Administrativa 
registrada como determina a lei. Dado e passado nesta cidade de Coromandel, aos 23 de Junho 2.020. 
O O�cial. Ari Álvares Pires Neto, O�cial do Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel/MG.

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

Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 22 de Junho de 2020
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,  DANIEL  CASTRO  RAMOS,  CPF/CNPJ  nº  30699495687,  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$ 12.549,10, em 21/06/2020, 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   
07424723001040-3   e   garantido   por alienação(ões)  fiduciária(s)  registrada(s)  na(s)  matrícula(s)  nº(s)  
105183,  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

SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
MEDICINA / Unidade de Atendimento Integrado UAI do Município de 
Uberlândia, convida as empresas interessadas em participar do Caderno 

de Informações nº SE-003/2020 – ID 2081, realizado para a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de Locação de Grupo Motor 
Gerador de Energia a Diesel. Para informações e condições de participação 
favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado 

QUARTA-FEIRA
24 DE JUNHO DE 2020
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