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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.

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

Uberlândia, 24 de Setembro de 2019
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, DENES LUIZ ALVES DE MOURA, CPF/CNPJ nº 10676757600, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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$ 846,95, em 23/09/2019, 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 
855553743434-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
196163, 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 CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, 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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

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

Uberlândia, 24 de Setembro de 2019
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, LUSINETE MARIA DOS SANTOS, CPF/CNPJ nº 04441124643, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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$ 2.533,75, em 23/09/2019, 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 
855552003927-3 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
158869, 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 CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, 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.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com o artigo 2 item Il do seu Estatuto Social, o SINDHART — Sindicato das Empresas 
Holdings, de Prestação de Serviços de Administração de Recursos Humanos, Redes de Dados, 
Assessoramento, Consultoria e Informações de Uberlândia, representado pelo seu Presidente 
Executivo, o Sr. Pérsio José de Oliveira, convoca as Empresas Prestadoras de Serviços em 
Terceirização e Recursos Humanos, Treinamento, Seleção de Pessoal e Trabalho Temporário , com 
abrangência territorial em Uberlândia/MG., que possuam em seu portfólio atividades de prestação de 
serviços de assessoria e ou consultoria, constituídos sob a forma de pessoa jurídica, caracterizados 
como empregadores nos termos do artigo 2º. da CLT — Consolidação das Leis do Trabalho e que 
possuam em seus quadros trabalhadores caracterizados como empregados nos termos do artigo 3º 
da CLT, para participar da ASSEMBLÉIA a ser realizada no dia 07 de outubro 2019, na Avenida 
Vinhedos, nº 71, 7º andar, Sala 704, Bairro Morada da Colina, Edifício Torre Empresarial Sul, 
Uberlândia-MG, às 09:30 horas em primeira chamada e às 10:00 horas na segunda chamada com 
qualquer número de participantes, para deliberar sobre o seguinte assunto: 1 - Autorização das 
Empresas para a diretoria do SINDHART realizar a negociação da Convenção Coletiva de Trabalho 
2019/2021, data base Outubro, com o Sindicato dos Empregados- SINTAPPI-MG. 2 — Aprovação da 
Contribuição de Fortalecimento Patronal; 3 —- Aprovação da Taxa Assistencial Patronal. Por questões 
de logistica, o SINDHART solicita que as empresas confirmem presença até o dia 06 de outubro de 
2019. Uberlândia / MG, 24 de Setembro de 2019- /

PÉRSIO JOSE DE OLIVEIRA
Presidente Executivo

2019/2021, data base Outubro, com o Sindicato dos Empregados- SINTAPPI-MG. 2 — Aprovação da 
Contribuição de Fortalecimento Patronal; 3 —- Aprovação da Taxa Assistencial Patronal. Por questões 
de logistica, o SINDHART solicita que as empresas confirmem presença até o dia 06 de outubro de 
2019. Uberlândia / MG, 24 de Setembro de 2019- /

PÉRSIO JOSE DE OLIVEIRA
Presidente Executivo

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

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE/PRESENCIAL 
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA-MG torna público, que levará á 
LEILÃO PÚBLICO ON-LINE/PRESENCIAL (SIMULTÂNEO), Através do site www.rafa-
elleiloeiro.com.br com inicio dia 09/09/2019. E na sala de reuniões da Prefeitura – NO 
DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019 ÁS 14:00HRS, (47) TERRENOS URBANOS DE 
DIFERENTES VALORES E TAMANHOS, CONFORME EDITAL. Informações: www.ra-
faelleiloeiro.com.br.34-99116-3933.
        Rafael Araújo Gomes-Leiloeiro Público Oficial-JUCEMG Nº 941

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE/PRESENCIAL 
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA-MG torna público, que levará á 
LEILÃO PÚBLICO ON-LINE/PRESENCIAL (SIMULTÂNEO), Através do site www.rafa-
elleiloeiro.com.br com inicio dia 09/09/2019. E na sala de reuniões da Prefeitura – NO 
DIA 25 DE SETEMBRO DE 2019 ÁS 14:00HRS, (47) TERRENOS URBANOS DE 
195m² a 230m², de R$ 16.000,00 a R$ 20.000,00, pagamento á vista ou parcelado em 
25% de entrada mais 7 parcelas CONFORME EDITAL. Informações: www.rafaelleiloei-
ro.com.br.34-99116-3933.
        Rafael Araújo Gomes-Leiloeiro Público Oficial-JUCEMG Nº 941

SINDEACO – Sindicato dos Empregados nas Empresas de Asseio Conservação e 
Similares do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba MG. No uso de suas atribuições estatua-
rias convoca todos trabalhadores da categoria em sua base territorial a participar da 
Assembléia Geral Extraordinária a se realizar no dia 01 de outubro de 2019, as 9 horas 
em primeira convocação na sede do Sindicato á Rua: José Andraus, 546, Bairro: 
Martins, nesta cidade de Uberlândia MG, para tratar da seguinte ordem do dia: 1) Leitura 
do Edital de Convocação, 2) Elaborar e aprovar a pauta de reivindicação a ser pleiteada 
junto ao Sindicato Patronal e as Empresas, 3) Autorização a diretoria para formalizar 
convenção coletiva, acordo coletivo de trabalho e/ ou na inviabilidade de convenção ou 
acordo, poderes para ajuizar dissídio coletivo, 4) Autorização a diretoria para negociar e 
formalizar acordo direto e individualmente com as empresas quando for viável. 5) 
Autorização para que a FETHEMG negocia junto com o Sindicato, 6) Deliberação sobre 
greve inclusive sobre o pagamento de dias parados, 7) Deliberação sobre a instalação 
em caráter permanente da presente Assembléia. 8) Assuntos gerais, não havendo na 
hora acima indicada numero legal para a instalação da Assembléia em primeira 
convocação, os trabalhos serão iniciados meia hora após em segunda convocação, no 
mesmo dia e local, com qualquer numero de trabalhadores presentes. Uberlândia, 25 de 
setembro de 2019.

Maria Teresinha Borges
 Diretora – Presidente.  

EDITAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS.

EXERCICIO  2018
Ficam convocados todos os associados e não associados para a Assembléia de 
Prestação de contas que se realizará no próximo dia 02/10/2019, as 09:00 horas em 
primeira convocação e ás 09:30 horas em segunda convocação, na sede do Sindicato 
sita á rua José Andraus, 546, bairro Martins, nesta cidade de Uberlândia, MG, para 
tratarem da seguinte ordem do dia;
Discussão e aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2019.

Uberlândia, 25 de setembro de 2019.
Maria Teresinha Borges

Diretora Presidente.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO" .Objeto:  Fornec imento de
uniformes (camiseta, calça jeans, jaleco, colete entre outros). O Pregoeiro, no
uso de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento das licitantes
e de quem mais interessar possa,  que conforme a Portaria Federal nº 442/2018
na qual declara o dia 28/10/2019 ponto facultativo e, por utilizarmos a plataforma
do governo federal,  transfere a sessão pública na Internet para recebimento das
Propostas que estará aberta até às 09:00 horas do dia 29/10/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 24 de setembro de 2019.JAIRO
DOS REIS FARIA.Pregoeiro

AVISO DE NOVA DATA PARA ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 280/2019

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

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"Objeto: Prestação de serviços
de operacionalização das câmeras adstritas ao Sistema de Videomonitoramento
no Município de Uberlândia.O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna
público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa , que
conforme a Portaria Federal nº 442/2018 na qual declara o dia 28/10/2019 ponto
facultativo, e por ut ilizarmos  a plataforma do governo federa, transfere a sessão
pública na Internet para recebimento das Propostas que estará aberta até às
09:00 horas do dia 29/10/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.
Uber lândia,  24 de setembro de 2019. ROGER WUDSON RODRIGUES
DIAS.Pregoeiro

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br ESPORTE | A7

FÓRMULA 1

Atualizações explicam 
as 3 vitórias da Ferrari

 | EQUIPE PASSOU A COLOCAR UMA 
SÉRIE DE NOVIDADES NO CARRO 
A PARTIR DO GP DA FRANÇA

  JULIANNE CERASOLI | 
FOLHAPRESS 

“De patinho feio a 
nave espacial em 
três semanas”, 

descreveu o jornal italiano La 
Repubblica, empolgado com 
a mudança no rendimento da 
Ferrari nas últimas corridas de 
Fórmula 1.

Afinal, o time, que não 
ainda tinha vencido na tem-
porada, triunfou na Bélgica e 
na Itália e fez a dobradinha 
no último domingo, no Grande 
Prêmio de Singapura, o que 
fez com que a escuderia che-
gasse ao topo do pódio três 
vezes seguidas pela primeira 
vez desde o início da tempo-
rada 2008. Mas como explicar 

o renascimento ferrarista na 
temporada?

Uma combinação entre 
características das pistas, 
um extenso upgrade levado 
a Singapura e dificuldades 
dos rivais explicam a grande 
fase da Ferrari - e também 
jogam dúvidas sobre o que 
Sebastian Vettel e Charles 
Leclerc poderão fazer daqui 
para a frente.

Já era esperado que as 
pistas da Bélgica e da Itália 
fossem as melhores para a 
Ferrari na segunda metade 
do campeonato. Isso porque 
o time tinha ido bem no GP 
do Bahrein -combinação de 
calor e longas retas -, no GP 
do Canadá - longas retas e 
ausência de curvas de alta 

velocidade - e no GP da 
Áustria - novamente calor e 
poucas curvas.

São circuitos em que o ní-
vel geral das asas traseiras é 
menor, ou seja, pistas em que 
é usado um acerto de média 
para baixa carga aerodinâmi-
ca. Como o carro ferrarista 
vinha gerando menos carga 
aerodinâmica no geral que 
a Mercedes e a Red Bull, 
dependia disso para ir bem.

Além disso, o motor fer-
rarista tem uma vantagem, 
especialmente em classifica-
ção, estimado em torno de 
15 cavalos a mais do que o 
motor Mercedes. Na Bélgica, 
por exemplo, os carros que 
o utilizaram ganhavam um 
segundo nas retas.

Também era verdade que 
a Ferrari perdia um segundo 

para a Mercedes nas curvas 
na etapa belga. A falta de 
equilíbrio na parte dianteira 
do carro foi um problema difícil 
de ser resolvido, pois gerava 
a necessidade de mudar os 
conceitos do carro. A Ferrari 
passou, então, a colocar uma 
série de novidades no carro 
a partir do GP da França, em 
junho, até que chegou ao ex-
tenso upgrade de Singapura.

Era uma questão quase de 
tudo ou nada para a Scuderia, 
que foi arrasada por Mercedes 
e Red Bull no GP da Hungria, 
uma pista em que se usa a 
configuração de alta carga de 
pressão aerodinâmica, algo 
que expunha as deficiências 
da Ferrari.

Em Singapura, os níveis 
de asa são parecidos com 
a Hungria, então seria um 

teste direto. O time levou um 
bico no estilo Mercedes e fez 
várias alterações no assoalho 
e no difusor. No sábado (21), 
os pilotos reagiram dizendo 
que o carro “ganhou vida” com 
essas novidades. Ou seja, ele 
está mais estável, e os ferra-
ristas podem forçar mais, algo 
positivo principalmente para 
Vettel, que vinha tendo mais 
dificuldade para se adaptar 
que Leclerc.

“Sim, o upgrade me ajuda. 
Mas ainda temos mais por 
vir. A gente já tinha entendido 
há alguns meses quais eram 
nossos problemas, mas é di-
fícil reagir de uma hora para a 
outra. O processo de desen-
volvimento leva um tempo”, 
disse o alemão, à reportagem.

Dois outros fatores ainda 
ajudaram a Ferrari a con-
seguir uma dobradinha que 

nem eles mesmos achavam 
possível antes da classifica-
ção em Singapura: a equipe 
sempre se deu melhor com 
o composto macio usado na 
pista de rua, chamado C5, na 
comparação especialmente 
com a Mercedes; o calor é 
outro quesito, pois a escuderia 
precisa adaptar menos o seu 
carro, e as ondulações da 
pista de rua têm um efeito pior 
para a Mercedes e especial-
mente para a Red Bull.

Um novo teste para a tal 
“nave espacial” da Ferrari será 
já neste fim de semana, no 
GP da Rússia. As corridas no 
circuito de Sochi têm sido do-
minadas pela Mercedes nos 
últimos anos, mas as longas 
retas podem fazer com que a 
equipe italiana se aproxime.

FERRARI/DIVULGAÇÃO

QUARTA-FEIRA
25 DE SETEMBRO DE 2019


