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Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária TATIANE OLIVEIRA DA 
CUNHA(CTPS 000085434/série 0280 MG) que, considerando sua ausência injustifica-
da do trabalho por mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, a mesma 
está dispensada, a partir da presente data, 14/08/2020, por desídia e abandono de 
emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT. Fica a funcionária comunicada que em 48 
horas deverá comparecer ao Sesmt para realizar exame demissional, no dia do acerto 
rescisório apresentar CTPS no Atendimento RH para anotações e baixa, bem como 
deverá entregar todos equipamentos e materiais relativos à empresa. Fica a funcioná-
ria comunicada que o acerto rescisório/homologação será dia 25/08/2020 às 14:00hrs 
no Atendimento RH, no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771. 

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 21 de Agosto de 2020
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, GILSON APARECIDO SOUZA, CPF/CNPJ nº 69456755649, 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$ 17.442,81, em 20/08/2020, 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 
072041230011695 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
12719, 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 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, 20 de Agosto de 2020
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, PAULLA CRISTINA PARANHOS CABRAL, CPF/CNPJ nº 
02134750146, 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$ 6.595,52, em 
11/08/2020, 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 074436230003080 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 159885, 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.
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AVISO DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL – EXCLUSIVAMENTE ONLINE

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPARUBA - MG torna público, que levará á LEILÃO 
PÚBLICO ONLINE, INÍCIO PELO SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR NO DIA 
14 DE AGOSTO DE 2020, E FINALIZANDO ONLINE NO DIA 31/08/2020 às 10h00min, 
SOMENTE NO SITE, BENS MÓVEIS (SUCATAS DIVERSAS, VEÍCULOS, E MICRO-
-ÔNIBUS) CONFORME EDITAL. Os bens poderão ser vistoriados no Município de 
Taparuba – MG através de agendamento com o Sr. Elivander, servidor do município, 
em horário comercial, ligando para (33) 98871-4755. Informações: www.rafaelleiloeiro.-
com.br. 34-99116-3933.

AVISO DE NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

Nº. 365/2020
OBJETO: Prestação de serviços técnicos especializados para o gerenciamento e
acompanhamento do PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária
e da Gestão dos Setores Sociais  Básicos, com definição de indicadores  de
desempenho para avaliação das finanças públicas do Município de Uberlândia e
de sua relação com as variações e comportamento da economia; gestão da
execução físico-financeira da captação de recursos que está sendo realizada
pela Prefeitura Municipal de Uberlândia junto ao BNDES, consolidando as ações
realizadas e em realização, bem como os custos das mesmas por  área e o
acompanhamento dos resultados obtidos na arrecadação própria, em atendimento
à Secretaria Municipal de Finanças.A Pregoeira, 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
aber ta até às  09:00 horas  do d ia  15/09/2020,  no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. In forma ainda, que o deta lhamento das
alterações encontra-se no sít io 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, 24 de agosto de 2020.MARIA BARBOSA POLICARPO.Pregoeira
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RESENHA ESPORTIVAAlberto Gomide
gomideesporte@yahoo.com.br

Conselho do 
UEC marca 
eleições

Cumprindo determinação esta-
tutária, o presidente do Conselho 
Deliberativo do Uberlândia Esporte 
Clube tomou a decisão de marcar 
eleição no clube para escolha da 
nova diretoria, para o triênio 2021 
a 2023. A assembleia ordinária está 
marcada para o dia 26 de setembro, 
das 9 às 17 horas, na sede do Co-
légio Nacional, na avenida Rondon 
Pacheco, bairro Patrimônio.

Conversei no sábado com 
Alessandro Marques de Araújo, 
que presidiu o Conselho até o dia 
14, quando pediu licença para se 
afastar do cargo, cumprindo deter-
minações da Justiça Eleitoral, para 
se candidatar a vereador. Coube 
então ao vice-presidente Airton de 
Oliveira Pinhal assumir o cargo e 
tomar as decisões, principalmente 
para realizar o pleito sucessório, já 
que o mandato da atual diretoria se 
encerra este ano.

A eleição acontece para a 
Diretoria Executiva, Conselho 
Deliberativo e Conselho Fiscal. A 

primeira iniciativa é a publicação 
do edital, o que já foi feito aqui no 
Diário de Uberlândia. São eleitos o 
presidente e dois vices; o Conse-
lho Deliberativo com 75 membros, 
sendo 50 efetivos e 25 suplentes, e 
ainda 6 membros para o Conselho 
Fiscal, 3 efetivos e 3 suplentes. Na 
publicação, constam todos os de-
talhes e determinações legais para 
realização do pleito, a começar pela 
nomeação de uma Comissão Elei-
toral e Mesa Apuradora, formadas 
por Wisner Naves Dantas, Donizete 
Sebastião Moreira e Waldir Ângelo 
de Menezes.

Conforme consta no edital, a 
eleição pode até não acontecer 
no dia 26, vai depender de um 
parecer do Comitê Municipal de 
Enfrentamento ao Covid-19, e, caso 
não seja favorável, o pleito será 
transferido para o dia 17 de outubro, 
como já consta também do edital.

Faz parte do edital, o necessá-
rio esclarecimento com relação à 
pandemia e ao pleito sucessório. 
Diz o seguinte: “Considerando 
a declaração de pandemia pela 
Organização Mundial de Saúde, 
causada pelo Coronavírus Co-
vid-19; considerando ainda as re-
comendações do Comitê Municipal 
de Enfrentamento ao Covid-19, em 

face do risco do ponto de vista da 
biossegurança, o qual, a princípio 
não entende razoável a realização 
das eleições em setembro deste 
ano, porém, por medida de cau-
tela admite ser pertinente análise 
do cenário em momento oportuno 
e próximo à ocorrência do pleito; 
considerando também o dever 
legal de convocação das eleições 
prescrito no artigo 8º, alínea “a” 
do estatuto do Uberlândia Esporte 
Clube; considerando mais que em 
nova análise próximo à realização 
do pleito, o referido Comitê possa 
manter a recomendação anterior, 
ficarão as eleições da entidade 
adiadas para o dia 17 de outubro 
deste ano, vedadas novas inscri-
ções de chapas concorrentes ao 
pleito, bem como novas impugna-
ções às chapas inscritas. Havendo 
novas recomendações do Comitê 
Municipal, no sentido de uma vez 
mais adiar a data do pleito, nova 
data será determinada em edital 
complementar, ficando igualmen-
te vedadas novas inscrições de 
chapas concorrentes ao pleito, 
bem como novas impugnações às 
chapas inscritas”.

Publicado o edital, começam 
a surgir nomes para a formação 
de chapas. As inscrições podem 

ser feitas até o dia 8 de setembro, 
até as 17h. Sobre impugnações, o 
prazo é de dois dias úteis, contados 
do término do prazo para registro de 
chapas. Cabe à Comissão Eleitoral 
julgar o pedido de impugnação, 
caso isto venha acontecer, num 
prazo de 48 horas.

Entre nomes citados como 
possíveis candidatos, fala-se em 
Rênio Carlos Garcia, que pode 
encabeçar uma chapa. Outro nome 
é o de Pedro Antônio Naves, que 
já foi presidente do Uberlândia 
Esporte há anos. Elmo Silves Alves 
da Silva, também ex-presidente, 
pode aparecer encabeçando chapa 
ou até mesmo formar equipe com 
Pedro Naves. São especulações 
de momento, como podem surgir 
também outros nomes.

Na eleição do atual presidente 
do UEC, Flávio Humberto Borges 
Gomide, a diferença de votos foi de 
apenas 3, contra o médico Abelardo 
Moreira dos Santos Penna Neto. 
O concorrido pleito aconteceu na 
sede da LUF, no final de 2017 
(foto). Dos 3.267 sócios com direi-
to a voto, 493 compareceram às 
urnas. Flávio Gomide obteve 239 e 
Abelardo Penna recebeu 236, além 
de 14 nulos e 4 brancos.
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