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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, PATRÍCIA BARBOSA DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 
06495608683, 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 - 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$ 2.854,65, em 
30/07/2019, 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 070948230000409 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 159772, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamen-
to 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 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

ABANDONO DE EMPREGO
A Global Indústria e Comércio Ltda, CNPJ: 21.218.683/0001-28 com sede à av. José 
Andraus Gassani nº 253, sala 1 – dist. Industrial – Uberlândia – MG, diante das 
tentativas de solicitação de comparecimento enviada, ao funcionário Everson A. S. 
CTPS: 9946659 série: 0030/MG, para justificar as faltas desde o dia 03/07/2019, restou 
configurado o Abandono de Emprego, e por tal razão seu contrato de trabalho está 
rescindido por justa causa, conforme ARTIGO PREVISTO na CLT.

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS S.A.
CNPJ/MF nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05/07/2019
Data, Horário e Local: Em 05/07/2019, 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. José Carlos Cassaniga. Ordem do Dia: Deliberar sobre a ratificação (i) do aumento do capital 
social da Companhia em R$ 50.000.000,00, mediante a subscrição e integralização da totalidade das ações pela acionista Argovias 
Administração e Participações S.A. (“Argovias”) (“Aumento de Capital”); e (ii) da alteração do caput do artigo 5ª do Estatuto Social 
da Companhia, em função do Aumento de Capital. Deliberações: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, após exame e 
discussão, a Assembleia Geral Extraordinária ratificou: Quanto ao Item (i): o Aumento de Capital, mediante a emissão de 
50.000.000.000 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 foi totalmente subscrito e integralizado em 04/07/2019 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$ 271.00.000,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, dividido em 
271.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R$ 321.000.000,00, representado por 321.000.000 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Quanto ao item (ii): a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social que passa a 
vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado é R$ 321.000.000,00, representado 
por 321.000.000 ações ordinárias, nominativas e 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, 05/07/2019. 
Assinaturas: Presidente: Sr. Nicolò Caffo e Secretário: José Carlos Cassaniga. Acionista: Argovias Administração e Participações 
S.A. (por José Carlos Cassaniga e José de Lima Palermo Filho). Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro 
próprio. Mesa: Nicolò Caffo - Presidente, José Carlos Cassaniga - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, certifico 
o registro sob o nº 7394417 em 19/07/2019. Protocolo 193074265 - 18/07/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DAS GLEBAS RURAIS ARCO ÍRIS
DA CIDADE DE UBERLÂNDIA-MG.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Por este edital a Associação de Proprietários das Glebas Rurais Arco Íris da Cidade de 
Uberlândia-MG, CNPJ nº. 26.214.143/0001-90, CONVOCA para uma Assembleia
Geral Extraordinária a realizar-se em 10/08/2019 às 09:00 hs, no Restaurante Rouxinol 
em 1ª e 2ª chamadas com qualquer número de proprietários.
PAUTA: 
1) Escolha da melhor proposta das empreiteiras credenciadas pela CEMIG; (TAC ou 
Processo)
2) Débitos da CEMIG
3) Prestação de Contas
Salientamos que as deliberações desta Assembleia Geral, obrigarão a todos ao seu 
cumprimento independentemente de seu comparecimento neste dia.

Antônio Eustáquio Goulart Melo
Presidente

Objeto: Prestação de serviços de locação de software, com suporte técnico, treinamento
dos usuários, alterações corret ivas e evolutivas. O Secretário Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico, no uso de suas atribuições legais, torna
público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa, que
devido à alteração do edital, e que a mesma influencia na elaboração da proposta. A
sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00
horas do dia 28/08/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.. Informa
ainda, que o detalhamento das alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal
de Uberlândia no link Licitações e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, que
será republicado com as devidas alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei
Federal nº 8.666/1993. Uberlândia, 30 de julho de 2019. JOÃO BATISTA FERREIRA
JÚNIOR - Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbanístico.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 506/2019
CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

EXCLUSIVO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de materiais (kit microfone, caixa
amplificadora mult iuso e aparelho telefônico). A sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 27/08/2019, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, MG, 31 de julho de 2019.
GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE NOVA DATA PARA ABERTURA PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0383/
2019 CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO MENSAL"

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
Chamada Pública com vista ao credenciamento das empresas especializadas interessados
em realizar exames de histocompatibilidade e imunogenética, constantes do Grupo 05 -
Transplantes de órgãos, tecidos e células Sub-Grupo - 01 - Transplante de órgãos, tecidos
e células para atender a Rede Municipal de Saúde, todos constantes da Tabela de
Procedimentos, Medicamentos, OPM do SUS em atendimento a Secretaria Municipal de
Saúde. O Edital encontra-se a disposição na Diretoria de Compras, na Av. Ubiratan Honório
de Castro, 826, bairro Santa Mônica, telefone 0xx 34-3239-2488, das 12 às 17 horas e no
sitio do Município www.uberlandia.mg.gov.br. A entrega dos Envelopes, com documentação,
deverá ser feita diretamente na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Uberlândia,
situada nesta cidade na Av. Ubiratan Honório de Castro, 826, bairro Santa Mônica, telefone
0xx 34-3239-2488, até o dia 09/09/2019, às 13:00 horas, ocasião em que ocorrerá a sessão
pública. Uberlândia-MG, 01 de agosto de 2019. GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA
FILHO - Secretário Municipal de Saúde.

AVISO CHAMADA PÚBLICA  Nº 548/2019

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
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MORUMBI

São Paulo estuda como
apresentar Daniel Alves

O São Paulo estuda 
como apresentar Daniel 
Alves para a torcida. De 
acordo com a apuração da 
reportagem, a tendência é 
de o astro vestir a camisa 
10 do Tricolor paulista ofi-
cialmente pela primeira vez 
na próxima terça-feira (6), 
no Morumbi. A ideia é fazer 
um evento aberto para o 
público, como aconteceu na 
chegada de Luís Fabiano ao 
clube, em 2011.

A possibilidade é discu-
tida pelo departamento de 
futebol e pelos represen-
tantes do jogador. Na quinta 
(1), quando foi anunciada a 
contratação do capitão da 
seleção brasileira, o con-
selheiro Júlio Casares, que 
era vice-presidente de co-
municação e marketing em 
2011, já passou a ideia para 
Raí - executivo de futebol - 
que se mostrou empolgado.

Quando o terceiro maior 
artilheiro da história do clube 
voltou para o Brasil após 
passagem pelo futebol eu-
ropeu, cerca de 45 mil pes-
soas marcaram presença 
no estádio para saudá-lo. 

Desta vez o projeto do clube 
do Morumbi é de fazer um 
evento com fundo filantró-
pico - com, por exemplo, a 
possibilidade de doação de 
alimentos. A contratação do 
jogador foi liderada por Raí, 
que viajou para a Europa 
diversas vezes neste ano 
para estreitar laços com o 
jogador.

Na última semana, ele 
e o gerente executivo de 
futebol, Alexandre Pássaro, 
foram para o Velho Mundo 
para tratar de alguns ne-
gócios e de questões refe-
rentes a Militão - que fora 
transferido do Porto para o 
Real Madrid.

Mesmo com Daniel Al-
ves, o São Paulo não des-
carta totalmente a possibili-
dade de contratar Juanfran. 
O espanhol está livre no 
mercado, e já negocia com o 
clube tricolor. As conversas 
são lideradas por Diego 
Lugano - superintende de 
relações institucionais do 
São Paulo.

 � FOLHAPRESS

No sufoco, Brasil bate o 
Azerbaijão no Sabiazinho
 | SELEÇÃO DECIDE VAGA, HOJE, ÀS 10H, CONTRA A REPÚBLICA DOMINICANA

 � ÉDER SOARES

A Seleção Brasileira teve 
que suar a camisa para 
bater o Azerbaijão, na 

tarde de ontem, na Arena 
Sabiazinho. As brasileiras co-
meçaram na frente, tomaram 
a virada da seleção azira, e 
precisaram se reinventar den-
tro da partida para se recupe-
rar nos dois sets seguintes e 
vencer a partida no tie-break. 
As parciais foram de 25/13 – 
23/25 – 21/25 – 25/19 e 15/12. 

Hoje acontece a rodada 
final. O Brasil enfrenta a Re-
pública Dominicana, às 10h, 
precisando vencer para as-
segurar a vaga para os Jogos 
Olímpicos do Japão 2010. A 
partida terá transmissão ao 
vivo pelo SporTV e pela Glo-
bo. Às 21h30, Azerbaijão e 
Camarões apenas cumprem 
tabela. 

 � O JOGO

Como já era de se esperar, 
o Brasil começou dando as 
cartas e tratou logo de tomar 
a frente do placar. Em um 
ataque pela ponta, Gabi, qua-
se caindo, cravou a bola na 
quadra do Azerbaijão (6 a 3). 
O jogo da Seleção Brasileira 
passou a fluir melhor, tanto 
que, numa jogada pelo meio 
da rede, Ana Beatriz aumen-
tou ainda mais a vantagem 
(13 a 6). Os seguidos erros 
de recepção e ataque do 
adversário foram propiciando 
os pontos do Brasil, que não 
teve dificuldades em fechar a 
etapa em 25 a 13. 

Na volta para o segundo 
set, o Azerbaijão se valeu 
de suas duas melhores ata-

time conseguiu ficar à frente 
(4 a 2). Mas o Azerbaijão se 
aproveitou da queda técnica 
do Brasil e encaixou o seu 
melhor jogo. Liderado por 
Aliyeva, o time azeri passou 
mais uma vez no placar (16 
a 13).  E a equipe do Azer-
baijão pegou confiança. As 
brasileiras não conseguiam 
acertar um ataque sequer e 
passaram a parar no ataque 
azeri, que fechou o segundo 
set em 25 a 21, e virando o 
jogo para 2 sets a 1. 

No quarto set, o Brasil vol-
tou pressionado pela obriga-
ção de vencer a etapa e levar 

a partida para o tie-break. O 
jogo começou duro para as 
anfitriãs, que ponto a ponto 
conseguiram largar na frente 
(6 a 5). Com a equipe melhor 
equilibrada e Ana Beatriz 
fazendo a diferença nas joga-
das pelo meio, o Brasil tomou 
conta do jogo, fechou o set 
em 25 a 19 e empatou o jogo. 

No tie-break, set de de-
sempate, a equipe do Azer-
baijão acabou sentindo um 
pouco a pressão. O Brasil, 
mais tranquilo, explorou bem 
o saque e fechou o set em 15 
a 12, e o jogo por 3 sets a 2.

PRÉ-OLÍMPICO

TABELA JOGOS PRÉ-OLÍMPICO

SERVIÇO

Hoje 10h Brasil x R. Dominicana

Hoje 12h30 Camarões x Azerbaijão

A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (Settran) 
criou uma linha especial de ônibus para quem for acom-
panhar o Torneio Pré-Olímpico de Vôlei Feminino. A linha 
S907 fará o trajeto até o estádio, saindo do Terminal Cen-
tral a partir das 8h, pela baia da linha A105. No ponto de 
retorno, os veículos realizarão embarque e desembarque na 
parada da Avenida Anselmo Alves dos Santos, próximo ao 
estádio.

cantes, a oposta Rahimova 
e a ponteira Aliyeva, para 
equilibrar o jogo, empatar, e 
seguidamente virar a partida 
(12 a 10). O jogo seguiu dis-
putado, ponto a ponto, mas 
o Brasil conseguiu passar 
novamente à frente do placar 
em um ataque de Lorene (20 
a 19). O potente saque de 
Rahimova, que nesta tempo-
rada defenderá o Bauru (SP) 
na Superliga, fez estrago na 
recepção brasileira e o time 
azeri venceu o segundo set 
por 25 a 23. 

O terceiro set começou 
com o Brasil forçando o sa-
que. Mesmo com o bom vo-
lume de jogo adversário, o 

FIVB

Seleção precisou de tie-brake 
para bater o Azerbaijão nesta 
sexta-feira, no Sabiazinho


