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 � RECLAMAÇÃO

A derrota do Peru por 4 
a 2 para o Brasil nas Eli-
minatórias Sul-Americanas 
para a Copa do Mundo do 
Catar 2022 foi marcada por 
“erros grosseiros” do árbitro 
e deveria ser revisada e 
corrigida, disse o presidente 
peruano, Martín Vizcarra, 
nesta quarta (14).

O jogo cheio de ação dis-
putado no Estádio Nacional 
de Lima na noite de terça 
estava empatado até os 
últimos minutos, quando o 
Brasil marcou dois gols de-
cisivos. A seleção brasileira 
venceu com a ajuda de dois 
pênaltis, ambos convertidos 
por Neymar, e um quarto gol 
nos acréscimos, marcado 
após o zagueiro peruano 

Carlos Zambrano ser expul-
so por dar uma cotovelada 
no rosto do atacante brasi-
leiro Richarlison.

Vizcarra disse ter ficado 
irr i tado e inquieto com o 
resultado e as decisões da 
arbitragem, que deixaram 
o Peru na parte inferior da 
tabela de classificação das 
Eliminatórias após dois jo-
gos, com um ponto em seis 
possíveis.

“Infelizmente, tenho que 
falar como torcedor, como 
cidadão. O árbitro (chileno) 
desequilibrou um jogo bem 
elaborado”, disse Vizcarra 
a repórteres após uma reu-
nião de gabinete no palácio 
presidencial. “Que a Fifa, por 
meio de medidas internas 

próprias, corrija esses erros 
contundentes que afetaram 
a equipe, afetaram a tor-
cida e todo o país. Ainda 
temos esperanças de nos 
classificar para o Mundial 
e esperamos que os erros 
grosseiros que mudaram o 
jogo não se repitam no futu-
ro”, acrescentou.

Os quatro primeiros colo-
cados nas Eliminatórias Sul-
Americanas de 10 times se 
classificam automaticamen-
te para o Mundial de 2022 no 
Catar, e o quinto colocado 
vai para uma repescagem. 
O Peru se classificou para a 
Copa do Mundo na Rússia 
em 2018, sua primeira par-
ticipação no evento desde 
1982.
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APROXIMADAMENTE 60.000 KILOS DE MATERIAIS (RECICLÁVEIS).

O ISO Olhos - Instituto de Saúde Ocular Ltda, torna público, conforme dispõe Resolução CNE nº 3 de 
22/06/2016, Lei 6.932 de 07/07/1981, Resolução Plenária 001/2009-CEREM-MG e as seguintes Resolu-
ções da Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM/MEC: 04/2007, 04/2011, 02/2015, 01/2017 e 
as Notas Técnicas da CNRM Nº 35/2017 e 7/2019/CGRS/DDES/SESU/SESU que estarão abertas as ins-
crições para seleção dos candidatos ao preenchimento de vagas nos Programas de Residência Médica 
oferecidos, Programas estes credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM/MEC.

UNIDADES E VAGAS DOS PROGRAMAS COM ENTRADA DIRETA:

Inscrições: 06/10/2020 a 20/10/2020, pelo site www.aremg.org.br Menu “Processo Seletivo”.
Taxa de Inscrição por programa: R$180,00 (cento e oitenta reais)
Data da prova: 06/12/2020
Inicio dos Programas: a partir de 01/03/2021.
O manual de instruções para acesso ao sistema e realização da inscrição e acompanhamento das convo-
cações será disponibilizado no site www.aremg.org.br Menu “Processo Seletivo”.
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Através do presente edital torna-se público que tramita pedido de reconhecimento extrajudicial de 
Usucapião no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel/MG, Protocolo nº 91.197, 
com os seguintes dados: RONAN FRANCISCO SIMÕES, brasileiro, comerciante, CPF de nº 
632.726.286-49, RG de nº 4-412.702, casado pelo regime de comunhão parcial de bens com 
DENISE RICARDO DA SILVEIRA SIMÕES, brasileira, vendedora autônoma, CPF de nº 
687.629.176-68, RG de nº MG-5.450.786, ambos residentes e domiciliados na Rua Alcides Dayrell, 
208, Santa Maria, Coromandel-MG, CEP 38.550-000, representados, neste ato, por sua procuradora 
Dra. Indhy Ohanna Soares Gonçalves Maciel, inscrita na OAB/MG sob o nº 151.817, 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: Uma 
casa residencial, com 07 cômodos, 60,00m³ (sessenta metros quadrados) de área construída e 
respectivo lote de terreno nº 304, quadra 019, setor 009, medindo em sua totalidade 416,00 m² 
(quatrocentos e dezesseis metros quadrados), situado na Rua Alcides Dayrell, nº 208, na cidade de 
Coromandel-MG, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis local sob o nº 4.249, no 
livro 2-RG. Usucapião Extrajudicial na modalidade Extraordinária prevista no art. 1.238 do Código 
Civil de 2002. Pelo presente edital de intimação, fica(m) intimado(s) os possíveis herdeiros de JAIR 
FRANCELINO DE FREITAS, inscrito no CPF sob o nº 510.025.746-68, falecido, conforme certidão 
de óbito expedida pelo Registro Civil da Pessoas Naturais de Coromandel-MG, matrícula 
0356670155 2006 4 00016 087 0010764 54, que até então se encontra na qualidade de proprietário 
legal do imóvel usucapiendo, para se manifestar em relação ao pedido de Usucapião, apresentando 
impugnação escrita diretamente neste Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Coroman-
del/MG, com as razões de sua discordância, no prazo de 15 dias corridos contados após o transcurso 
de 20 dias, ficando advertido de que a não apresentação de impugnação no prazo previsto implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento  da usucapião. Maiores informações sobre o pedido feito 
podem ser obtidas no Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Coromandel, situado na 
Travessa Abel Garcia, nº 46, Centro. Coromandel, 14 de outubro de 2020. O Oficial.

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, Oficial 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 
RONAN FRANCISCO SIMÕES, brasileiro, comerciante, CPF de nº 632.726.286-49, RG de nº 4-412.702, casado 
pelo regime de comunhão parcial de bens com DENISE RICARDO DA SILVEIRA SIMÕES, brasileira, vendedora 
autônoma, CPF de nº 687.629.176-68, RG de nº MG-5.450.786, ambos residentes e domiciliados na Rua Alcides 
Dayrell, 208, Santa Maria, Coromandel-MG, CEP 38.550-000, representados, neste ato, por sua procuradora Dra. 
Indhy Ohanna Soares Gonçalves Maciel, inscrita na OAB/MG sob o nº 151.817, 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: Uma casa residencial, com 07 cômodos, 60,00m³ (sessenta metros 
quadrados) de área construída e respectivo lote de terreno nº 304, quadra 019, setor 009, medindo em sua 
totalidade 416,00 m² (quatrocentos e dezesseis metros quadrados), situado na Rua Alcides Dayrell, nº 208, na 
cidade de Coromandel-MG, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis local sob o nº 4.249, no livro 
2-RG. 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. 91.197. 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 14 de outubro 
de 2020. O Oficial. Ari Álvares Pires Neto, Oficial 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 112/2020, na
modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Item “, dia 29 de outubro
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 de empresa especializada
para fornecimento de combustíveis (óleo diesel S10, etanol, gasolina comum, óleo diesel
S500), para abastecimento das viaturas e equipamentos do Departamento Municipal de Água
e Esgoto, em atendimento à Diretoria Administrativa, 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-MG, 14 de outubro de 2020. Adicionaldo dos Reis
Cardoso - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL DE   LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 112/2020 - PREGÃO PRESENCIAL

"MENOR PREÇO ITEM"

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: GERALDO DA SILVA PALUMINO – CPF: 595.418.066-00

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Rui Barbosa, 
nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final assina, serve-se da presente 
para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato 
Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a 
NOTIFICANTE em 31/10/2012, na qualidade de compromissário comprador do LOTES 16 e 17 da 
QUADRA 04 do JARDIM PALMEIRAS III em UBERLANDIA/MG.Todavia Vossa Senhoria encontra-se 
em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas ambos os 
LOTES, referentes aos vencimentos: 20/01/2020, 20/02/2020, 20/03/2020, 20/04/2020, 20/05/2020, 
20/06/2020 e 20/07/2020.Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das 
parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de 
IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta 
notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso2ghfnet.com.br ou por telefone 
(43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Higienópolis, nº 70 Centro, Terreo, nesta cidade de Londrina, 
Estado do Paraná, cep 86020-907 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento.Fica 
desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou 
carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a 
quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a 
resolução por inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e 
em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais 
aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais 
previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do 
saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e honorários advocatí-
cios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo 
Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 
10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa 
Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a 
devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para 
notificar.UBERLANDIA/MG, 21 de JULHO DE 2020.

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA
Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017
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