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CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA ALTERAÇÃO DO 
ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBERLÂNDIA

Uberlândia, 22 de outubro de 2020. 

De acordo com os artigos 66 e seguintes do estatuto da entidade, ficam convocados os associados 
da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia e membros da sua Diretoria, para Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 16 (dezesseis) de novembro de 2020, através de 
videoconferência, às 18:00 (dezoito) horas, em primeira convocação e às 18h30 em segunda 
convocação, para o fim de alteração do estatuto da entidade. O link estará disponível no site da 
ACIUB.

PAULO ROMES JUNQUEIRA
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE UBERLÂNDIA – ACIUB

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO
DAS DIRETORIAS EXECUTIVA E PLENA, CONSELHOS DELIBERATIVO E FISCAL

De acordo com o art.40, § 1º e art. 66, § 1º e 2º do Estatuto Social em vigor, ficam convocados todos 
os associados da Associação Comercial e Industrial de Uberlândia, que não estejam incursos no 
impedimento do art.47 do referido Estatuto, para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 
16 (dezesseis) de novembro de 2020, através de videoconferência, às 19:00 (dezenove) horas, em 
primeira convocação, para o fim de serem eleitas as Diretorias Executiva e Plena e os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, para o biênio 2020/2022. Havendo falta de “quorum”, reunir-se-á com qualquer 
número, 30 (trinta) minutos depois, em segunda convocação, na forma do art. 66 do mesmo Estatuto. 
Somente serão admitidas concorrer ao pleito chapas completas, que tenham sido registradas na 
Secretaria da Entidade, dentro do prazo consignado no art. 41 do Estatuto Social. O link estará 
disponível no site da ACIUB.

Uberlândia, 22 de outubro de 2020. 
PAULO ROMES JUNQUEIRA

PRESIDENTE

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. 91.368, 
com os seguintes dados: VANTUIR GONÇALVES BORGES, brasileiro, casado, veterinário, inscrito 
no CPF sob o nº 257.082.796-72 e RG de nº M-1206434 SSP/GO, e sua esposa NEUSA SILVA 
BORGES, brasileira, casada inscrita no CPF sob o nº 258.531.126-00 e RG nº M-2.664.954, 
residentes e domiciliados na Rua Cel. Rabelo, nº 1.345, centro, Patrocínio-MG, CEP 38.740-000; 
VICIVONE BORGES, brasileira, solteira, dentista, inscrita no CPF sob o nº 446.676.806-44 e RG nº 
M-1.195.769 SSP/MG, residente e domiciliada na Rua Antônio Francisco Rosa, nº 231, casa 245, 
Bairro Aclimação, Uberlândia-MG, CEP 38.406-064; VANDA SÔNIA SILVA, brasileira, viúva, 
professora, inscrita no CPF sob o nº 266.990.446-72 e RG nº M-1.200.798 SSP/MG, residente e 
domiciliada na Rua Domingos Freitas, nº 2.210, Bairro Segismundo Pereira, Uberlândia-MG, CEP 
38.408-276; VALTERSON GONÇALVES SILVA, brasileiro, comerciante, separado judicialmente, 
inscrito no CPF sob o nº 170.704.576-34 e RG de nº M-529.919 SSP/MG, residente e domiciliado na 
Rua Santo Agostinho nº 299, apto 401, Bairro Sagrada Família, Belo Horizonte-MG, CEP 
30.170-131, representados, neste ato, por sua procuradora Eliane de Fátima Oliveira, inscrita na 
OAB/MG sob o nº 69.655, 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 gleba de terras, dividida, com área de 12.59,21 ha 
(doze hectares, cinquenta e nove ares e vinte e um centiares) de campos, situado na Fazenda Buriti, 
lugar denominado “Guariroba”, no município de Coromandel-MG, devidamente registrado no 
respectivo CRI sob o nº 8.996, com as devidas confrontações e divisas constantes no mapa e 
memorial descritivo. Usucapião Extrajudicial na modalidade Extraordinária prevista no art. 1.238 do 
Código Civil de 2002. Pelo presente edital de intimação, ficam INTIMADOS os REPRESENTANTES 
LEGAIS da CERÂMICA C.M.C LTDA, CNPJ 21.880.661/0001-29, para que, por meio de seus 
respectivos representantes legais se manifestem, querendo, em relação ao pedido de Usucapião, 
apresentando impugnação escrita diretamente neste Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 
Coromandel/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, 28 de outubro de 2.020 O Oficial.

Edital de Convocação- AGE
ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DAS GLEBAS RURAIS ARCO ÍRIS

Por este edital a Associação de Proprietários de Glebas Rurais Arco Íris da cidade de Uberlândia, MG, 
-CNPJ 26.214.143/0001-90, CONVOCA para uma Assembleia Geral Extraordinária que realizar-se-á 
em 08/11/2020 às 09:00h, na rua Ipê nº 12- Chácaras Arco Íris em 1ª chamada e, às 09: 15h em 2ª 
chamada, com qualquer número de proprietários. Será seguido TODOS os procedimentos de 
prevenção contra o COVID-19.
PAUTA: 1) Andamento do Processo para Regularização Fundiária; 2) Despesas com projetos para a 
regularização fundiária; 3) Multa Compensatória- aditivo do TAC Núcleo II; 4) Cemig Individual; 5) 
Prestação de contas/2019; 6) Deliberações gerais de interesse coletivo: a) Poço Artesiano – manuten-
ção da rede de distribuição de água; b) Mudança de endereço do escritório da Associação; c) 
Chamada de caixa para pagamento de despesas gerais; d) Perturbação do sossego.
Salientamos que as deliberações desta Assembleia Geral, obrigarão a todos ao seu cumprimento 
independentemente de comparecimento neste dia.

COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG. TERCEIRA VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO COM 
PRAZO DE TRINTA DIAS. A Dra. Edinamar Aparecida da Silva Costa, MMª. Juíza de Direito 
da 3 ª Vara Cível desta Comarca de Uberlândia-MG, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos 
quanto 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, autos nº 5003609-
-33.2019.8.13.0702 , promovida por SBK ASSESSORIA E FOMENTO MERCANTIL LTDA em 
face de ALUMILANDIA COMERCIO DE CHAPAS E ALUMINIOS LTDA - EPP e EURIPEDES 
BARSANULFO LOPES . atualmente em lugar incerto e não sabido. Assim, pelo presente 
Edital, que será afixado no lugar público de costume e publicado na forma da Lei, CITA e 
CHAMA o executado ALUMILANDIA COMERCIO DE CHAPAS E ALUMINIOS LTDA - EPP e 
EURIPEDES BARSANULFO LOPES, para, querendo, em 03 (três) dias, efetuar o pagamento 
da dívida, no valor de R$ 319.635,58 (trezentos e dezenove mil, seiscentos e trinta e cinco 
reais e cinquenta e oito centavos), devidamente atualizada, acrescida das custas e taxas 
processuais, e honorários e advogado fixados em 10% sobre o valor do débito, ressalvado, no 
caso de integral pagamento, a redução pela metade da verba honorária. Ou, querendo, 
independente de penhora, depósito ou caução, opor-se à execução por meio de embargos, no 
prazo de 15 dias, ou requerer, no mesmo prazo, caso reconheça o crédito exeqüendo e 
comprove o pagamento de 30% por cento do valor da execução, inclusive com custas e 
honorários de advogado, seja admitido a pagar o restante em 06 parcelas mensais, acresci-
das de correção monetária e juros de 1% ao mês. Sob pena de CONVERTER-SE, automati-
camente(após decurso do prazo) o ARRESTO em PENHORA, já considerando os Executa-
dos INTIMADOS da mesma. Observe-se que os prazos mencionados fluem a partir do 
término do prazo do edital. Uberlândia, 14 de setembro de 2020.

Edinamar Aparecida da Silva Costa
Juíza de Direito da 3ª Vara Cível

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

SEXTA-FEIRA
30 DE OUTUBRO DE 2020

01 - Daniel Dias (natação), 2008-
2016: 24 (14 ouros, 7 pratas, 3 
bronzes);

02 - André Brasil (natação) 2008-
2016: 14 (7 ouros, 5 pratas, 2 
bronzes);

03 -  lodoaldo Si lva (natação) 
2000-2016: 14 (6 ouros, 6 pratas, 
2 bronzes);

04 - Ádria Santos (atletismo) 1988-

2008: 13 (4 ouros, 8 pratas, 1 
bronze);

05 - Luiz Cláudio Pereira (atletismo) 
1984-1992: 9 (6 ouros, 3 pratas);

06 - Odair Santos (atletismo) 2004-
2016: 9 (5 pratas, 4 bronzes);

07  -  Te rez inha  Gu i lhe rm ina 
(atletismo) 2004-2016: 8 (3 ouros, 
2 pratas, 3 bronzes);

08 -  Adr iano L ima (natação) 
1996-2008: 8 (1 ouro, 4 pratas, 3 
bronzes);

09 - Luis Silva (natação) 2000-
2008: 7 (1 ouro, 5 pratas, 1 bronze);

10 - Phelipe Rodrigues (natação) 
2008-2016: 7 (5 pratas, 2 bronzes);

11 - Antônio Tenório (judô) 1996-
2016: 6 (4 ouros, 1 prata, 1 bronze);

12 - Felipe Gomes (atletismo) 
2012-2016: 6 (2 ouros, 3 pratas, 
1 bronze);

13 - Miracema Ferraz (atletismo) 
1984: 6 (1 ouro, 5 pratas);

14 -  Yohansson Nasc imento 
(atletismo) 2008-2016: 6 (1 ouro, 
3 pratas, 2 bronzes);

15 -  Lucas Prado (at le t ismo) 
2008-2012: 5 (3 ouros, 2 pratas);

16 -  Maria Jussara (natação) 
1984-1988: 5 (1 ouro, 3 pratas, 
1 bronze);

17 - Anelise Hermany (atletismo) 
1 9 8 4 - 1 9 8 8 :  5  ( 3  p r a t a s ,  2 
bronzes);

18 - Genezi Alves de Andrade 
(natação) 1992-2000: 5 (1 prata, 
4 bronzes).

LISTA DOS MAIORES MEDALHISTAS BRASILEIROS EM PARALIMPÍADAS
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