
TERÇA-FEIRA
24 DE SETEMBRO DE 2019

ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 29.434.111/0001-98 - NIRE 3130011954-8

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de Julho de 2019
Data, Horário e Local: Em 30 de julho de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Argovias Administração e Participações S.A. 
(“Companhia”) localizada na Rua Jaime Ribeiro da Luz, nº 971 - sala 32, Bairro Santa Mônica, na Cidade de Uberlândia, Estado de 
Minas Gerais, CEP 38408-188. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, na forma do artigo 124, § 4º da Lei 6.404, de 
15 de dezembro de 1976, 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. Marcello Guidotti. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a ratificação (i) do aumento do capital social da Companhia em R$ 20.000.000,00, mediante a subscrição e 
integralização da totalidade das ações pela acionista Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (“ECS”) (“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: (i): o Aumento de 
Capital, mediante a emissão de 20.000.000.000 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 nesta data pela acionista 
ECS, 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$331.249.730,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, 
dividido em 331.249.730 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R$ 351.249.730,00, representado por 351.249.730 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. (ii): a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social para que passa a vigorar 
com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social subscrito e integralizado é de R$ 351.249.730,00, representado por 351.249.730 
ações ordinárias nominativas 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, 30 de julho de 2019. 
Mesa: Nicolò Caffo e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti. Acionista: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (por Marcello Guidotti 
e Marcelo Lucon). Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Nicolò Caffo - Presidente, Marcello Guidotti 
- Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 7460996 em 09/09/2019. Protocolo 193667983 
- 21/08/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

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 NOTIFICAÇÃO - MUTUARIOS DO BRADESCO
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

SERVIÇO REGISTRAL DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 
ITURAMA-MG

Rua Ribeirão São Domingos, n. 653, CP 23, CEP: 38.280-000 - Tel.: (34) 3411-2046
E-mail: ri.iturama@hotmail.com

REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITURAMA/MG - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Virma Morimotta Assis dos Santos, oficiala do Registro de Imóveis de Iturama - MG, nos termos da 
Lei, utilizando-se das atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei 9514/97, INTIMA o Sr. CLAUDINEY 
FREITAS LEAL, brasileiro, empresário, inscrito no CPF sob n. 655.229.666-53, residente e domicilia-
do na rua Juscelino Kubitschek, n. 1081, Iturama-MG, para satisfazer no prazo de 15 dias, a 
importância correspondente ao valor das prestações vencidas, e as que vencerem até a data do 
pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos 
legais, inclusive tributos e demais despesas imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança 
e de intimação, referente ao contrato em referência, registrado sob o R.2 da matricula n. 27.757, 
Livro R.G.2, deste Cartório, referente a um imóvel urbano, formado pelo Lote 34, da Quadra 18, com 
a área de 525,00m², situado na Avenida Marginal José S. Queiroz, bairro Universitário, na cidade de 
Iturama-MG, relativos às prestações até então vencidas, devendo comparecer a este Serviço 
Registral de Imóveis, na Rua Ribeirão São Domingos, 653, Centro, em Iturama - MG, onde deverá 
efetuar o pagamento do débito, purgando-se a mora, sob pena de se consolidar a propriedade em 
nome do CREDOR Fiduciário. ITURAMA - MG, 18 de setembro de 2019. Oficial registradora, Virma 
Morimotta Assis dos Santos.

Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A.
CNPJ/MF nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Horário e Local: Em 02/09/2019, às 13h00, na sede em Uberlândia/MG. Presença: Participação da 
totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. Mesa: Presidente: Nicolò Caffo; e 
Secretário: Marcello Guidotti. Ordem do Dia e Deliberação: Por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, 
observado o disposto em lei, os conselheiros aprovaram: (i) Aceitar as renúncias apresentada pelos Srs. José 
Carlos Cassaniga, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; e José De Lima Palermo Filho, aos cargos 
de Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia (“Anexo I”) e (“Anexo II”) 
respectivamente; e (ii) Eleger, para o mandato de 02 (dois) anos ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer 
por último, o Sr. Alberto Luiz Lodi, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 57.132.621-3 SSP-SP, CPF/
ME nº 666.535.766-04, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 
1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, como Diretor Presidente da Companhia; e o Sr. Luis Carlos Lima Salvador, 
brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 10.473.268 (Instituto de Identificação/MG) e CPF/MF nº 046.440.586-61, 
domiciliado em Uberlândia/MG, com escritório na Rua José Rodrigues Queiroz Filho nº 1.529, Bairro Santa Mônica, 
na CEP 38408-252, como Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia. Os 
Diretores ora eleitos declaram, para todos os fins de direito, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos 
em Lei, que possa impedi-los de exercer atividade mercantil. O Conselho de Administração autorizou a diretoria da 
companhia a realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima, bem como publicar a presente 
ata em forma de extrato. Encerramento: Nada mais. Extrato da ata. Uberlândia, 02/09/2019. Presidente: Nicolò 
Caffo. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Nicolò Caffo, Marcello Guidotti, Marcelo Lucon e Alberto Luiz 
Lodi. Marcello Guidotti - Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, certifico o registro sob 
o nº 7473247 em 17/09/2019. Protocolo 193968304 - 04/09/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - Uberlândia / MG

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e 
art. 15 da RD 08/70, tendo em vista a ausência de notificação 
pessoal pelo oficial do cartório nos termos da certidão apresen-
tada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência 
de que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei 
nº 8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e 
das normas complementares do S.F.H, a promover a execução 
extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descri-
tos a seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo 
de 20(vinte) dias, contados de 24/09/2019 , para, querendo, 
purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser 
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B49859 - CONTRATO: 8016100013325 - EMPRESA GES-
TORA DE ATIVOS - EMGEA - ENDERECO DO IMÓVEL: Rua 
Marcos Alves Barbosa, 197, LOTE 17, QUADRA 31, Santa 
Mônica, Uberlândia - MG, CEP: 38408-696.
LUIS CESAR BEDE CAVALCANTE, Brasileiro,casado,aposen-
tado,CPF:436.620.306-59,CI:M:2303848-MG BANCO BS2 S/A
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA 
AS PRESTACOES

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.

GLENER BRASIL CASSIANO - LEILOEIRO OFICIAL – MAT. JUCEMG 470

Rodovia BR 365, Km 612, s/nº, Conj. Alvorada, fones: (34) 3229-6161 e 99988-1611,
Cep:38.407-180, UBERLÂNDIA (MG) e-mail: leiloesbrasil@leiloesbrasiluberlandia.com.br 

Home Page: www.leiloesbrasiluberlandia.com.br

LEILÕES BRASIL

GLENER BRASIL CASSIANO
DESDE 2002

 

LEILOEIROS 
ASSOCIADOS Matrícula Jucemg 470   Leiloeiro Oficial e Judicial

EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS. O Dr. Carlos José Cordeiro, Mm. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível 
da comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, etc. Faz saber a todos quantos o presente edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, que, por este juízo e respectiva secretaria, processam-se os termos e atos da ação 
de Execução de Título Extrajudicial, autos n° 0702.16.027.186-3 requerida por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em 
desfavor de CASA GRANDE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS. Narra a Exequente que é credora da 
parte Executada na importância de R$ 467.594,12, atualizada até 18/03/2016, cujo crédito é representado por cédula de 
crédito bancário, não tendo cumprindo os requeridos com a sua obrigação. E como os Executados não foram encontrados 
para citação pessoal, é o presente Edital expedido com a finalidade de CITAR e chamar os Executados Casa Grande 
Materiais de Construção LTDA, inscrita no CNPJ n° 26.402.222/0001-24, Patrícia Felipe Costa (CPF: 052.247.286-90), 
Miriam Felipe Costa (CPF: 007.503.986-98), Odilon Rodrigues Costa (CPF: 145.076.846-68) e Daniela Felipe Costa  
(CPF: 042.833.816-08), para os termos e atos da supracitada ação e para efetuar o pagamento da quantia de  
R$ 467.594,12, referente ao principal, acessórios e 10% sobre o valor da execução, no prazo de 03 (três) dias. Sabendo 
que no caso de integral pagamento, no prazo supracitado, a verba honorária será reduzida pela metade. Poderá, ainda, 
caso queira, opor à execução por meio de Embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias. Ainda, o 
executado tem direito de parcelar o débito em até 06 (seis) vezes na forma do art. 916 do CPC. Assim, para conhecimento 
de todos, especialmente do (a/s) interessado (a/s), expediu-se o presente edital que será afixado no lugar público de 
costume e publicado uma vez no “Diário do Judiciário - Minas Gerais”. Uberlândia, 09 de agosto de 2019.

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

1º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 27 DE SETEMBRO DE 2.019, ÁS 08:30 HORAS.
2º PÚBLICO LEILÃO:  DIA 30 DE SETEMBRO DE 2.019, ÁS 08:30 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, encargos legais, tributos, editais, 
despesas gerais e comissão devida ao Leiloeiro Oficial, em favor de SPE – EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIÁRIOS SÃO BENTO LTDA, EMPRESA PRIVADA, inscrita no CNPJ/MF 17.604.587/0001-40 
(CREDORA FIDUCIÁRIA), com sede em UBERLÂNDIA (MG), sendo a responsabilidade do 
pagamento em nome de CAMILA SILVA SARAVY, BRASILEIRA, DIVORCIADA, EMPRESÁRIA, CPF 
013.400.256-39 (DEVEDORA FIDUCIANTE). 

IMÓVEL OBJETO DO LEILÃO:
 - UM TERRENO SITUADO NESTA CIDADE, NO BAIRRO JARDIM CANAÃ, DESIGNA-
DO POR LOTE Nº 48 DA QUADRA Nº 09, DO LOTEAMENTO CONVENCIONAL SÃO BENTO, 
MEDINDO DOZE METROS E NOVENTA (12,90) CENTÍMETROS DE FRENTE PARA A RUA SB-04, 
TREZE METROS E QUARENTA (13,40) CENTÍMETROS EM CURVA (C/R - 5,50 METROS) PELO 
LADO DIREITO CONFRONTANDO COM RUA ROSIMEIRE RODRIGUES DE PAULA, VINTE E UM 
METROS E SESSENTA E QUATRO (21,64) CENTÍMETROS PELOS FUNDOS CONFRONTANDO 
COM A AVENIDA SB-07, E VINTE E TRÊS METROS E SETENTA E DOIS (23,72) CENTÍMETROS 
PELO LADO ESQUERDO CONFRONTANDO COM O LOTE Nº 47, TOTALIZANDO A ÁREA DE 
284,82M2. (MATRICULA Nº 189.494 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 27 de SETEMBRO de 2.019, ás 08:30 horas, será de conformidade com 
o mercado imobiliário da cidade de UBERLÂNDIA (MG), ou seja: R$ 111.050,87 (CENTO E ONZE 
MIL, CINQUENTA REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), de acordo com o inciso VI do artigo 24 e 
artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de Novembro de 1.997 e mais a comissão do leiloeiro no percentual de 
5% (CINCO POR CENTO).
 Caso não haja venda no PRIMEIRO LEILÃO, será realizado um SEGUNDO PÚBLICO 
E ÚLTIMO LEILÃO no dia 30 de SETEMBRO de 2.019, ás 08:30 horas, pelo maior lanço oferecido, 
desde que igual ou superior ao valor da dívida atualizada ou seja: R$ 147.712,64 (CENTO E 
QUARENTA E SETE MIL, SETECENTOS E DOZE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS), 
referente as benfeitorias, editais de leilões, despesas gerais, dos encargos legais, inclusive tributos, 
nos termos do § 2º 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.

GLENER BRASIL CASSIANO - LEILOEIRO OFICIAL – MAT. JUCEMG 470

Rodovia BR 365, Km 612, s/nº, Conj. Alvorada, fones: (34) 3229-6161 e 99988-1611,
Cep:38.407-180, UBERLÂNDIA (MG) e-mail: leiloesbrasil@leiloesbrasiluberlandia.com.br 
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LEILOEIROS 
ASSOCIADOS Matrícula Jucemg 470   Leiloeiro Oficial e Judicial

AVISO DE NOVA DATA PARA ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0280/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO "
Objeto: Fornecimento de uniformes (camiseta, calça jeans, jaleco, colete entre outros).
O Secretário Municipal de Saúde, 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 28/10/2019, 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, 20 de
setembro de 2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE

OBJETO: Prestação de serviços de operacionalização das câmaras adstritas ao Sistema
de Videomonitoramento existente no município de Uberlândia.O Secretário Municipal de
Prevenção às Drogas, Defesa Social e Defesa Civil, 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 28/10/2019, 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, 20 de setembro de 2019.EMERSON GONÇALVES DE AQUINO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS, DEFESA SOCIAL E DEFESA
CIVIL

AVISO  DE NOVA  DATA  DE  ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO  PARA  REGISTRO  DE PREÇOS   Nº.342/2019

Extrato de Edital de Leilão Extrajudicial Conforme Lei 9.514/1997
Á credora fiduciária GAVEA EMPREENDIMENTOS IMÓVEIS LTDA, torna público, que 
levará á LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL (SIMULTANEO), através do SITE 
WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR e no escritório do leiloeiro na Rua Abdalla 
Haddad, nº 222, Bairro Nossa Senhora Aparecida Uberlândia-MG, em 1º Leilão dia 
09/10/2019 as 10:00 horas, lance inicial R$ 400.000,00, caso não exitoso o primeiro 
leilão, fica desde já marcado a data para o 2º Leilão 09/10/2019 ás 10:30 horas, lance 
inicial R$ 473.657,00 OBJETO DE LEILÃO: Um terreno situado no perímetro urbano 
desta cidade, no local anteriormente denominado por Chácaras Estrela ou Fazenda 
Ibiporã, designado por lote n°. 19 da quadra H do Loteamento Fechado Gávea Park  
localizado na Avenida das Copaíbas, medindo treze (13, 00) metros de frente para a 
Alameda Canário da Terra, trinta e um metros e um (31, 01 ) centímetro pelo lado direito  
confrontando com o lote n° . 20, doze metros e cinquenta (12,50 ) centímetros pelos 
fundos confrontando com o lote n °. 30, e trinta e um metros e um (31,01) centímetro 
pelo lado esquerdo confrontando com o lote n°. 18, totalizando a Área de 395,25m². 
Matriculado no Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia 
sob o nº 116.875 do L° 2-RG. O imóvel é ofertado no estado de ocupação e conserva-
ção que se encontra. DEVEDOR: LUCIA DE FATIMA OLIVEIRA. Informações e edital 
completo disponível no site: www.rafaelleiloeiro.com.br. (34)9116-3933 Rafael Araújo 
Gomes - Leiloeiro Publico Oficial - JUCEMG N°941.
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FUTEBOL

Messi é melhor do mundo pela 6ª vez
 | ARGENTINO SUPEROU O PORTUGUÊS CRISTIANO RONALDO, QUE TAMBÉM TINHA CINCO TÍTULOS E ESTAVA NA BRIGA

do The Best 2019 aconteceu 
ontem no Teatro alla Scala, 
em Milão, na Itália. Votaram 
os técnicos das seleções 
nacionais, seus capitães e 
jornalistas esportivos de dife-
rentes países.

Com o prêmio, Messi igua-
la a marca de Marta entre 
as mulheres e desempata a 
disputa com Cristiano pelo 
título de mais vezes escolhido 
melhor jogador do mundo.

O primeiro deles a ser elei-
to foi o português, em 2008. 
O argentino venceu em 2009, 
iniciando uma sequência qua-
tro títulos seguidos.

Com quatro vitórias em 
seis anos (2013, 2014, 2016 
e 2017), Cristiano Ronaldo 
conseguiu empatar a disputa 
com Messi em cinco prêmios 
para cada.

Essa também é a primeira 
vez desde 2013 que um não 
campeão da Champions Le-
ague é eleito melhor jogador 
do mundo. Na ocasião, a 
decisão do torneio teve vitória 
do Bayern de Munique sobre o 

Borussia Dortmund; Cristiano 
acabou sendo escolhido pela 
Fifa, mesmo com a queda 
de seu Real Madrid para os 
vice-campeões, na semifinal.

 � MULHERES

Entre as mulheres, quem 
ficou com o título de melhor 
do mundo foi Megan Rapinoe, 
34, dos Estados Unidos. Ela 
é uma das líderes da seleção 
que foi campeã do mundo 
em 2019 e ícone na luta por 
direitos iguais dentro e fora 
do esporte.

Apesar de não ter concorri-
do ao posto mais alto da noite, 
Marta, 33, ficou na seleção 
do ano. 

 � BRASILEIROS

Outro brasileiro que foi pre-
miado foi Alisson, 26, da sele-
ção brasileira e do Liverpool, 
e que foi eleito melhor goleiro 
do ano. Entre as mulheres, o 
título foi para a vice-campeã 
do Mundial, a holandesa Seriv 

Veenendaal, 29.
Foi a brasileira Silvia Grec-

co que ficou com o inédito 
título de torcedora do ano. 
Palmeirense, ela leva seu filho 
adotivo Nickollas, que tem 
autismo e é deficiente visual, 
para as arquibancadas do 
Allianz Parque e narra para 
ele o que acontece dentro do 
gramado.

Alisson retornou ao palco 
para a cerimônia de premia-
ção dos 11 melhores joga-
dores do ano, que também 
teve o brasileiro Marcelo na 
lateral-esquerda. 

No duelo de técnicos da 
Premier League, Jürgen Klo-
pp, campeão da Champions 
League com o Liverpool, fi-
cou com o título de melhor 
treinador.

A melhor treinadora foi Jill 
Ellis, que conquistou a Copa 
do Mundo de 2019 com os 
Estados Unidos.

O prêmio Puskas, que 
elege o gol mais bonito da 
temporada, foi para o romeno 
Daniel Szori, que na partida 

 � FOLHAPRESS

Lionel Messi, 32, foi elei-
to o melhor jogador do 
mundo pela sexta vez e 

tornou-se o maior vencedor do 
troféu no futebol masculino. 

O argentino do Barcelona 
volta ser escolhido para o prê-
mio após quatro temporadas e 
quebra o domínio recente de 
seu maior concorrente, Cris-

tiano Ronaldo, e do maior rival 
do seu clube, o Real Madrid. 
Também concorreu ao prêmio 
em 2019 o zagueiro Virgil Van 
Dijk, 28, do Liverpool.

Cristiano, 34, venceu duas 
das últimas três eleições (2016 
e 2017), todas elas atuando 
pelo Real. Em 2018 o vence-
dor foi o também merengue, 
Luka Modric, então vice-cam-
peão mundial com a Croácia.

A cerimônia de premiação 

entre os húngaros Debrecen 
(seu time) e Ferencváros, ba-
lançou as redes de bicicleta.

Marcelo Bielsa e o Leeds 
United ficaram com o prêmio 
de fair play da temporada.

O técnico ordenou que 
seus jogadores deixassem o 
Aston Villa empatar a partida 
entre as duas equipes, após o 
Leeds sair na frente com um 
gol marcado enquanto o ad-
versário pedia a paralisação 
do jogo para um atendimento 
médico.

FIFA/DIVULGAÇÃO


