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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 ALTAMIRO BORGES PERES, brasileiro, casado, 
pedreiro, inscrito no CPF sob o nº 592.866.606-34 e RG nº M-3.807.453 SSP/MG, e sua esposa, 
ROSIMEIRE BORGES PERES, brasileira, casada, do lar, inscrita no CPF sob o nº 083.927.946-99 e 
RG de nº M-12.191.288, residentes e domiciliados na Av. José Carneiro de Mendonça, nº 614, 
bairro São Domingos, Coromandel-MG, CEP 38.550-000, representados, neste ato, por sua 
procuradora Dra. Eliane de Fátima Oliveira, inscrita na OAB/MG sob o nº 69.655, me foi 
requerido nos termos do art. 216-A da Lei nº 6.015/1973, e art. 1.018-A do Provimento 325/CG-
J/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 denomi-
nado como: Um lote de terreno nº 550, quadra 011, setor 011, medindo 9,00m (nove metros) de 
frente e 8,90m (oito metros e noventa centímetros) nos fundos; 20,45m (vinte metros e 
quarenta e cinco centímetros) na lateral direita e 20,35 (vinte metros e trinta e cinco centíme-
tros) na lateral esquerda, área total de 181,90m², constando ainda a edi�cação de uma casa 
residencial com 106,17m², situado na Av. José Carneiro de Mendonça, nº 614, no município de 
Coromandel-MG.  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. 89.895. 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 publica-
ção 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 19 de 
Agosto de 2.020. O O�cial. Ari Álvares Pires Neto, O�cial do Registro de Imóveis da Comarca de 
Coromandel/MG.

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo Licitatório nº 095/2020, na
modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Global”, dia 04 de setembro
de 2020 às 09:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco,
nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa a contratação exclusiva de Microempresa
– ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas, especializada para a prestação de
serviços de manutenção mecânica preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, referente
ao sistema de alimentação de combustíveis (bombas injetoras, unidades injetoras), radiadores
em geral, intercooler e turbinas dos motores estacionários em diversas localidades do DMAE,
em atendimento à Diretoria Técnica, estando o edital à disposição dos interessados, no endereço
eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas.
Uberlândia, 19 de agosto de 2020. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE
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(APARU), já esteve em campe-
onatos importantes como no 
Mundial de Doha, no Catar, em 
2015, Paralimpíadas no Rio de 
Janeiro, em 2016, e também 
nos jogos Parapan-America-
nos, no Peru, em 2018. Neste 
último, o atleta conquistou 
medalha de ouro com recorde 
no arremesso de peso. A ex-
pectativa agora é a retomada 
com foco nas Paralimpíadas de 
2021, no Japão. 

Para o técnico de haltero-
filismo da equipe Futel/CDDU 
e da seleção brasileira, Wev-
erton Santos, a retomada era 
algo bastante aguardado pelos 
atletas e as diretrizes estão 
sendo definidas. “Já estamos 
organizando os protocolos de 
segurança em parceria com o 
Comitê Paralímpico em São 
Paulo. A ideia é fazer exames 
de imunidade com os atletas 
e começar com segurança”, 
destacou.

O treinador explicou à re-
portagem que, a princípio, a 
retomada deve ser feita apenas 
com um grupo determinado de 
atletas, considerados de alto 
rendimento. Entre eles, estão 
Mateus Silva e Lara Ferreira, do 
halterofilismo, Rodrigo Parreira, 
do atletismo, Mateus Carvalho, 
da bocha, além dos paratletas 
da natação, ainda em definição. 

No início do ano, Lara Fer-
reira foi um dos destaques da 
delegação brasileira na Copa 
do Mundo de Halterofilismo 
paralímpico, na etapa realizada 
em Abuja, na Nigéria. A mineira 
conquistou duas medalhas de 
prata na competição, ao erguer 
76kg, e ficou com o segundo 
lugar nas categorias júnior e 
adulto.  

Na mesma competição, Ma-
teus Silva conquistou medalha 
de ouro pela categoria “Até 107 
kg” e levantou 211 kg. Os dois 
paratletas voltariam a partici-

de Covid-19 e seguirão para as 
atividades ao ar livre na próxi-
ma semana. 

O foco, segundo Manoel 
Honorato, é garantir a readap-
tação da equipe, parada desde 
o início da pandemia, para con-
seguir disputar o Campeonato 
Mineiro, que deve acontecer já 
no próximo mês, e a Superliga, 
marcada para iniciar no fim de 
outubro. A equipe deve realizar 
os treinamentos abertos no CT 
Ninho do Periquito, do Uberlân-
dia Esporte. 

Apesar do atraso da retom-
ada em relação aos demais 
clubes mineiros, Honorato diz 
que tem boas expectativas. 
“Temos investido em trabalhos 
psicológicos com os atletas 
e temos um time jovem, mas 
muito competitivo, com nomes 
importantes. A princípio, vamos 
separar os atletas por grupos e 
para a próxima semana creio 
que já teremos treinos com 

bola”, afirmou.  

 � FUTEBOL AMERICANO

Nesta quarta (19), a diretoria 
do Uberlândia Lobos disse que 
está ciente da liberação das 
atividades e que se reunirá em 
breve com a comissão técnica 
e atletas para avaliar a possível 
retomada das atividades do 
clube. Como a equipe sus-
pendeu o calendário de 2020, 
existe a possibilidade de o time 
retornar aos treinamentos ape-
nas no próximo ano.

Além disso, outra questão 
levantada pela diretoria do 
clube está na possibilidade de 
liberação de esportes com alto 
nível de contato, como é o fu-
tebol americano. Os membros 
do Lobos avaliarão junto ao 
Programa Minas Consciente 
se o esporte está enquadrado 
como um dos que podem ser 
retomados no Estado.

Técnico Weverton Santos 
e Mateus Silva fazendo 
treinos supervisionados

par de uma competição inter-
nacional em abril, em Dubai, 
disputando vagas para os Jo-
gos Paralímpicos de Tóquio, 
adiados para o próximo ano por 
conta da pandemia. 

Nos próx imos d ias ,  a 
Fundação Uberlandense do 
Turismo, Esporte e Lazer (Fu-
tel) deve se reunir com os par-
ceiros para definir como será o 
retorno dos treinamentos.

 � VOLEIBOL MASCULINO

Com uma vaga garantida na 
elite da Superliga Masculina de 
Vôlei, a equipe da Academia do 
Vôlei/Gabarito/Start Química 
também deve retornar com os 
treinos de forma gradual. De 
acordo com o técnico do time, 
Manoel Honorato, 18 atletas 
devem iniciar os primeiros tes-
tes físicos já nesta sexta (21) e 
sábado (22). 

Segundo o treinador, a 
comissão técnica esteve re-
unida nesta quarta (19) com 
a secretaria de esportes para 
traçar os primeiros planejamen-
tos de retomada. A princípio, os 
atletas vão passar por testes 

WEVERTON SANTOS

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br
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