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Adm. e Corretora de Seguros

• Vida
• Residencial
• Automóveis
• Condomínios
• Máquinas agrícolas
• Viagens
•Financiamento
de veículos

Seguros de:

34 4141.1500 / 98403.0677 / 98427.2980
Av. Cesário Alvim, 2541 - Nossa Sra. Aparecida

COOPERATIVA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA DO TRIANGULO-COOPEFIT
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O  Presidente  da  COOPERATIVA DOS PROFESSORES DE EDUCACAO FISICA DO TRIANGULO-
-COOPEFIT,  no  uso  das  atribuições que   lhes   são   conferidas   pelo   Estatuto   Social,   convoca   
os   Senhores   associados   para comparecerem  ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA à 
realizar-se no dia 02/10/2019, nas dependencias da Cooperativa as 17:00 horas em primeira 
convocação, na qual deveremos ter quorum de no mínimo 2/3 de seus associados, e em segunda 
convocação às 18:00 horas com  a  presença  de  metade  mais 01 (um)  de seus associados, e em 
terceira e ultima convocação com qualquer número de presentes, a fim de deliberarem sobre os 
seguintes assuntos:
Pauta do dia:
 a) Liquidação e Extinção da Cooperativa
Cordialmente,

Uberlândia, 21 de setembro de 2019
PRESIDENTE

Roberto Mauro Gonçalves

EDITAL DE 1º E 2º PÚBLICOS LEILÕES EXTRA-JUDICIAIS E INTIMAÇÃO

1º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 30 DE SETEMBRO DE 2.019, ÁS 09:00 HORAS.
2º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 04 DE OUTUBRO DE 2.019, ÁS 14:00 HORAS, SE NECESSÁRIO 
FOR.
  LOCAL DA REALIZAÇÃO DOS LEILÕES: na sede do Leiloeiro Oficial, sito á Rodovia BR 365, km 
612, s/nº, Conjunto   Alvorada, CEP: 38.407-180, Uberlândia (MG).
            GLENER BRASIL CASSIANO, leiloeiro público oficial, devidamente matriculado na JUCEMG 
– Junta comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 470, com escritório profissional sito á Rod. 
BR 365, Km 612, s/nº, Conjunto Alvorada, Uberlândia (MG), fone (34) 3229-6161, CEP: 38.407-180, 
faz saber que devidamente autorizado e contratado pelo Vendedor ou Credor Fiduciário, venderá o 
imóvel a seguir identificado, na forma do Decreto Lei 21.981, de 19 de Outubro de 1.932, Decreto 
22.427, de 1º de Fevereiro de 1.933 e artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de Novembro de 1.997, que 
dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, em PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO, no dia, 
hora, e local acima referidos, para pagamento de dívidas, despesas, prêmios de seguro, encargos 
legais, tributos, contribuições condominiais, editais, despesas gerais e comissão devida ao Leiloeiro 
Oficial, em favor de OITO BRASIL URBANISMO LTDA, EMPRESA PRIVADA, inscrita no CNPJ/MF 
19.205.231/0001-60 (CREDORA FIDUCIÁRIA), com sede em UBERLÂNDIA (MG), na Rua Abdalla 
Haddad n.º 63, sala 01, Bairro Nossa Senhora Aparecida, sendo a responsabilidade do pagamento 
em nome de EMPÓRIO 33 SUPERMERCADO EIRELI, EMPRESA PRIVADA, inscrita no CNPJ/MF 
03.375.691/0001-04 (DEVEDORA FIDUCIANTE), com sede em Uberlândia/MG, na Avenida Dr. 
Laerte Vieira Gonçalves n.º 895, Bairro Santa Mônica, representada pelo sócio Rafael Lima Leão, 
CPF n.º 082.861.366-40.  

            IMÓVEL OBJETO DO LEILÃO:
             - UM TERRENO SITUADO NESTA CIDADE, NO BAIRRO INTEGRADO GRAND VILLE, 
DESIGNADO POR LOTE Nº 01 DA QUADRA Nº 14, DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL 
HABITACIONAL PRAÇA ALTO UMUARAMA, MEDINDO DEZESSEIS (16,00) METROS MAIS TRÊS 
METROS E QUATORZE (3,14) CENTÍMETROS (C/R=2,00 METROS) PELA FRENTE CONFRON-
TANDO COM RUA AQUARELA, VINTE METROS E NOVENTA (20,90) CENTÍMETROS PELO 
LADO DIREITO CONFRONTANDO COM O LOTE Nº 02, DEZOITO (18,00) METROS PELOS 
FUNDOS CONFRONTANDO COM O LOTE Nº 26, E DEZOITO METROS E NOVENTA (18,90) 
CENTÍMETROS PELO LADO ESQUERDO CONFRONTANDO COM A RUA OLIVA, TOTALIZANDO 
A ÁREA DE 375,39M2. (MATRICULA Nº 202.959 DO 1º SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DE 
UBERLÂNDIA - MG).         
            A regularização das benfeitorias existente no imóvel e a imissão de posse caso o mesmo 
esteja ocupado, o arrematante ficará ciente que será o responsável pelas mesmas.
            A venda se dará à vista e as despesas relativas à comissão do Leiloeiro no percentual de 5% 
(CINCO POR CENTO) sobre o valor de lanço, consoante preconiza o § único do artigo 24 do 
Decreto Lei 21.981, de 19 de Outubro de 1.932, inclusive registro, impostos e taxas correrão por 
conta do arrematante.
            O lanço mínimo para venda do referido imóvel com as respectivas benfeitorias no 
PRIMEIRO LEILÃO, no dia 30 de SETEMBRO de 2.019, ás 09:00 horas, será de conformidade com 
o preço de mercado do imóvel na cidade de Uberlândia, ou seja de R$ 255.000,00 (duzentos e 
cinquenta e cinco mil reais), conforme artigos 24 inciso VI e artigo 27 parágrafo primeiro, ambos da 
Lei n.º 9.514 de 20/11/1997, e mais a comissão do leiloeiro no percentual de 5% (CINCO POR 
CENTO).     
            Caso não haja venda no PRIMEIRO LEILÃO, será realizado um SEGUNDO E ÚLTIMO 
PÚBLICO LEILÃO no dia 04 de OUTUBRO de 2.019, ás 14:00 horas, pelo maior lanço oferecido, 
desde que igual ou superior ao valor da dívida atualizada ou seja: R$ 241.167,95(duzentos e 
quarenta e um mil cento e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos), referente as 
benfeitorias, editais de leilões, despesas, honorários advocatícios, dos prêmios de seguro, dos 
encargos legais, comissão do leiloeiro, inclusive tributos e das
contribuições condominiais, nos termos dos § 2º e 3º do artigo 27 da Lei 9514/97.  
            O Leiloeiro acha-se habilitado a fornecer informações pormenorizadas aos interessados 
sobre o imóvel. Ficam desde já intimado(s) o(s) Emitente(s) e o (s) Devedor(es) Fiduciante(s), caso 
não sejam localizados.
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ESTUDO

Mudança climática pode derrubar PIB
 | RIQUEZAS DO PAÍS PODERIAM REDUZIR ATÉ 2,3% ATÉ 2050 SOMENTE EM FUNÇÃO DO CLIMA

 � VINÍCIUS LEMOS

Um estudo do Instituto de 
Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) mostra 

uma projeção de que, sem 
mudanças no clima, o Produto 
Interno Bruto (PIB) brasileiro 
poderia variar de R$ 15,3 
trilhões a R$ 16 trilhões em 
2050. O mesmo levantamento 
aponta que impactos varia-
dos e cenários diferentes na 
mudança climática poderiam 
reduzir o PIB entre 0,5% e 
2,3% no período. Em tese, 
isso significaria uma perda 
média anual para o cidadão 
brasileiro entre R$ 534 e R$ 
1,6 mil em 2050. Esse seria o 
impacto econômico para todo 
o País. Boa parte dessa proje-
ção tem relação direta com as 
interferências na natureza no 
Cerrado, por se tratar de um 
bioma de grande importância.

O Cerrado cobre 25% do 
território brasileiro, mas tem 
uma taxa de desmatamento 
0,5% ao ano. Nesse ritmo, 
no ano de 2050 teremos 15% 
menos do bioma. Atualmente, 
o Cerrado tem 50% da área 
original, seja de mata nativa 
ou por reflorestamento.

O Diário consultou pes-
quisadores para saber como 
estaremos daqui a algumas 
décadas e alguns cenários 
apresentados mostram que 
não só a economia perde 
como a qualidade de vida 
reduz enquanto há o avanço 
sobre o bioma. Em determi-
nadas localidades, as popu-
lações já convivem com uma 
situação crítica em que existe 
perda geral da funcionalidade 
do Cerrado no Brasil. No Tri-
ângulo Mineiro, por exemplo, 
já existem regiões com 12% 
de mata original.

Bióloga e especialista no 
estudo do Cerrado, Merce-
des Bustamante, apontou à 
reportagem que os diferentes 

cenários para as próximas 
décadas dependem, princi-
palmente das emissões de 
gases do efeito estufa, como 
o dióxido de carbono, metano 
e óxido nitroso, que está em 
menor concentração, mas 
tem maior potencial de aque-
cimento e permanência na 
atmosfera, em comparação 
do gás carbônico.

“Para manter a tempe-
ratura 1,5ºC e 2ºC acima 
da temperatura dos níveis 
pré-industriais, é preciso que 
a emissão de carbono fique 
até 430 partes por milhão 
(ppm). Hoje estamos em 406 
ppm”, disse a pesquisadora. 
Ou seja, a solução é não só 
reduzir as emissões como 
também trabalhar para tirar 
o carbono da atmosfera ou, 
como se diz entre a comuni-
dade científica, “sequestrar o 
carbono”. Isso porque, com 
previsões mais negativas em 
que a temperatura se eleve 
até 4°C em média, o Cerrado 
sofreria ainda mais, com pe-
ríodo de seca na maior parte 
do ano, favorecendo as quei-
madas mais intensas, além 
de reduzir a cobertura de 
árvores. Este fato aumentaria 
ainda mais a temperatura e 
afetaria o ciclo das águas. Ou 
seja, teríamos um espiral de 
degradação com mais calor e 
declínio do Cerrado.

Outro impacto em um am-
biente caótico é a ocorrência 
de eventos extremos, com 
tempestades ou grandes se-
cas, uma vez que o sistema 
vai oscilar muito mais, sendo 
mais difícil de precisar o que 
poderá acontecer.

 � AGRICULTURA

Como principal ativida-
de econômica da região, a 
agricultura sofreria o maior 
impacto com mudanças drás-
ticas. Dificuldade de chuvas 
e com período reduzido para 

Para o pesquisador Gus-
tavo Malacco, o cenário que 
se veria em 2050 já pode ser 
experimentado em relação ao 
abastecimento de Uberlândia, 
no que se refere ao cuidado 
com a principal fonte de água 
da cidade, o rio Uberabinha. 
Na semana passada, o Depar-
tamento Municipal de Água e 
Esgoto (Dmae) alertou que, na 
Estação de Tratamento de Su-
cupira, o nível na reservação 
de água havia caído de 3 me-
tros de altura no fim de agosto 
para 2,4 metros. Moradores do 
bairro Jardim Califórnia passa-
ram as últimas duas semanas 
por desabastecimento.

Biólogo e presidente do 
instituto Angá, Malacco mostra 
a necessidade de ações para 
proteger a bacia hidrográfica 
do Uberabinha. “A Bacia do 
Uberabinha tem pouco mais 
20% da cobertura original e 
este é apenas um dos proble-
mas que o rio enfrenta. Mine-
ração e queimadas também 
são problemas graves”, afir-
mou. Ainda há desmatamento 
legais e ilegais na bacia do 
rio. Os incêndios preocupam 
ainda mais pela incidência 
em área de captação da água 
do Uberabinha e também do 
córrego Bom Jardim.

A extração de argila próxi-
mo à nascente do Uberabinha, 
no município de Uberaba, é 
um problema antigo, conforme 
explicou Malacco. A questão 

UBERABINHA

Pesquisador alerta para cuidados com rio

o plantio. Fora que uma situ-
ação que hoje já existe, que 
poderia ser extrapolada. “Se 
o produtor rural vai buscar um 
empréstimo, por exemplo, o 
banco vai perguntar onde é a 
sua propriedade, o que quer 
plantar, e existe um mapa de 
risco climático. Ele vai ser 
consultado e pode dizer que, 
dependendo da fazenda, ela 
pode estar no limite climático 
para plantar determinada 
cultura e transformar o em-
préstimo dele em empréstimo 
de risco, ou seja, mais caro”, 
afirmou Mercedes Bustaman-
te. Ela lembrou que o avanço 
da atividade agrícola sobre 
o Cerrado é um “tiro no pé” 
por causar grandes dificulda-
des aos próprios produtores 
rurais.

PAULA HEMSING

Interferências na natureza têm 
mais peso no Cerrado, devido 
à importância do bioma

é que não haveria um estudo 
aprofundado sobre o impacto 
ambiental da atividade, o que 
dificultaria até mesmo uma 
projeção sobre a real situação 
do rio em alguns anos. 

“(Na pesquisa do instituto 
Angá) Encontramos fauna 
que nunca foi relatada por 
relatórios das empresas no 
local. É uma fragilidade da 
empresa e omissão. Lá (região 
da nascente), ocorre uma es-
pécie de ave que só tem duas 
populações no Brasil, uma no 
Parque Nacional das Emas 
e uma que encontramos em 
2017 (na área do Uberabi-
nha). Qualquer impacto pode 
extinguir essa população e 
voltarmos a ter apenas a do 
Parque das Emas”, disse Gus-
tavo Malacco.

 � CAPIM BRANCO

Um cenário que os pesqui-
sadores buscam evitar para 
um futuro ainda mais próximo 
é o esquecimento da importân-
cia do Rio Uberabinha frente 
à nova fonte de captação, a 
Estação do Capim Branco. 
Com previsão de entrega para 
o ano que vem, a nova obra 
de abastecimento pode criar 
em alguns anos a consciência 
de que há água disponível de 
maneira ilimitada, segundo 
Malacco, o que se refletiria no 

uso do Uberabinha. “O pior ce-
nário é perder a principal fonte 
de abastecimento da cidade 
e focar no atual sistema, que 
é mais caro e, em tese, com 
mais água, o que pode levar a 
um pensamento de tem água 
sobrando. O produtor rural 
continuaria não manejando 
seu solo de maneira correta, 
vão continuar incêndios causa-
dos por humanos, mineração 
avança e perdemos uma água 
mais barata e de maior quali-
dade, que é a do Uberabinha”, 
alertou.

 � O QUE FAZER

Ambos os pesquisadores 
dizem que, para reverter esse 
tipo de situação, há meios prá-
ticos e amplamente divulgados 
entre a comunidade científica. 
Mas é preciso que elas sejam 
implementadas. E mais: que 
seja barrada a onda de anti-
cientificismo. “O problema é 
menos técnico e sim, de go-
vernança e político. Se a gente 
tirar essa discussão de acre-
ditar ou não em aquecimento, 
existe uma responsabilidade 
dos governantes de preparar 
o País para essa situação e 
nesse sentido o Brasil está 
bastante atrasado em ações 
para lidar com o problema das 
mudanças climáticas”, afirmou 
Mercedes Bustamante.


