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Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 18 de Novembro de 2020
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem 
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, EMERSON GOMES DA SILVA, CPF/CNPJ nº 03971330657, POLYANA 
BORGES ROSA DA SILVA, CPF/CNPJ nº 10087014670, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou 
inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, ou ao endereço do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, 
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, 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$ 78.552,16, em 12/11/2020, 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 144440793534-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) 
matrícula(s) nº(s) 77201, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o 
pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° 
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 ECONÔMI-
CA FEDERAL, 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.
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Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 18 de Novembro de 2020
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem 
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, CLECIO BARBOSA, CPF/CNPJ nº 68380615620, GLORIA LUCIA 
TEIXEIRA BARBOSA, CPF/CNPJ nº 44582722687, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou 
inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL, ou ao endereço do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, 
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, 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$ 101.769,47, em 17/11/2020, 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 144440191287-9 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) 
matrícula(s) nº(s) 57060, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o 
pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° 
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 ECONÔMI-
CA FEDERAL, 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.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O SINTTRURB – Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de 
Uberlândia, entidade sindical de primeiro grau, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 
09.010.572/0001-26, registro sindical nº 914.610.000.49554-3, com sede na Av. Com. Alexandrino 
Garcia, nº 95, Bairro Marta Helena, Uberlândia-MG, CEP 38.402-228, vem através do presente 
EDITAL convocar a todos os trabalhadores em Empresas de Transporte Coletivo Urbano de 
Passageiros no município de Uberlândia, munidos de documento de identi�cação com foto ou 
crachá, para comprovação de vínculo empregatício na categoria acima citada, para participarem 
da Assembléia Geral Ordinária que será realizada no dia 26 de novembro de 2020, quinta-feira, em 
duas sessões, às 8h30min em 1ª convocação, e as 9h00min, em 2ª convocação, com qualquer 
número de presentes, e, em 2ª Sessão, às 16h00min, em 1ª convocação, e as 16h30min, em 2ª 
convocação, com qualquer número de presentes. A assembléia será realizada no salão localizado 
à Rua Benjamim Constant, nº 529, Bairro Aparecida, no município de Uberlândia-MG, para discutir 
e deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: 

1.Autorização irrestrita para a diretoria do SINTTRURB realizar negociação coletiva visando a 
celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 2021 ou Termo Aditivo, no decorrer da vigência 
do instrumento coletivo, e restando infrutíferas as negociações, representar a categoria em 
caso de Dissídio Coletivo na Justiça do Trabalho, e/ou convocar GREVE; 
2.Discussão, elaboração e aprovação da Pauta de Reivindicações da categoria para a 
Campanha Salarial 2021, a ser apresentada ao SINDETT;
3.Discussão e aprovação de contribuições �nanceiras visando fortalecer a atuação do Sindicato 
na Campanha Salarial 2021;
4.Aprovação da convocação e realização de assembléia geral extraordinária enquanto perdura-
rem as negociações;
5.Outros assuntos de interesse.

Uberlândia-MG, 21 de novembro de 2020

 

MÁRCIO DÚLIO DE OLIVEIRA
Presidente

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
Chamada Pública com vista a Seleção de Projetos de Gestão Operacional das Unidades de
Saúde do Setor Leste e Ambulatórios Especializados do Município de Uberlândia.O Edital
encontra-se a disposição na Diretoria de Compras, na Avenida Anselmo Alves dos Santos, nº
600, 3º andar - Prédio 2, bairro Santa Mônica, telefone 0xx 34-3239-2488, das 12 às 17 horas
e no sitio do Município www.uberlandia.mg.gov.br. A entrega dos Envelopes, com documentação,
deverá ser feita diretamente na Diretoria de Compras da Prefeitura Municipal de Uberlândia,
situada nesta cidade na Avenida Anselmo Alves dos Santos, nº 600, 3º andar - Prédio 2, bairro
Santa Mônica, telefone 0xx 34-3239-2488, até o dia 29/12/2020, às 13:00 horas, ocasião em
que ocorrerá a sessão pública.  Uberlândia-MG, 20 de novembro de 2020.GLADSTONE
RODRIGUES DA CUNHA FILHO.Secretário Municipal de Saúde

AVISO
CHAMADA PÚBLICA

  Nº 794/2020

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 143/2020, na
modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Item – Estimado”, dia 07
de Dezembro 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 exclusiva de
Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas para aquisição de
grelhas metálicas em aço carbono, para os serviços de manutenção das redes de drenagem
pluvial, durante o exercício de 2021, em atendimento à Diretoria de Drenagem Pluvial, 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, 20 de Novembro de 2020.
Adicionaldo dos Reis Cardoso-Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL  DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 143/2020 - PREGÃO PRESENCIAL

"MENOR PREÇO ITEM - ESTIMADO"
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13.005/2014) prevê que, até 
2024, 33% da população de 18 
a 24 anos estejam cursando ou 
concluindo a universidade.

A preocupação da espe-
cialista é que a desigualdade 
persista por muito tempo e 
afete o desenvolvimento do 
país. “Como sociedade isso é 
inadmissível. Se a questão ra-
cial é um elemento estruturan-
te, ele precisa ser enfrentado. 
Como a gente pode pensar o 
projeto de desenvolvimento do 
país que não incorpora esse 
desenvolvimento para todos 
os grupos?”, pergunta em en-
trevista à Agência Brasil.

A partir da base dados da 
Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua (Pnad 
Contínua), do Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatística 
(IBGE), o estudo de Tatiana 
Silva contabiliza que, em 2017, 
22,9% de pessoas brancas com 

mais de 25 anos tinham curso 
superior completo. A proporção 
de negros com a mesma esco-
laridade era de 9,3%.

 � AUMENTO DE 400%

Outro levantamento, tam-
bém a partir dos dados do 
IBGE, feito pelo site Quero 
Bolsa, informa que - entre 2010 
e 2019 - o número de alunos 
negros no ensino superior cres-
ceu quase 400%. Os negros 
chegaram a 38,15% do total de 
matriculados, percentual ainda 
abaixo de sua representativida-
de no conjunto da população 
– 56%.

O site ainda verifica que, em 
alguns cursos, a presença de 
negros não chega a 30%. Es-
ses são os casos de medicina, 
design gráfico, publicidade e 
propaganda, relações interna-
cionais e engenharia química.

 � FORA DOS CARGOS DE 
LIDERANÇA

Lucas Gomes, diretor de En-
sino Superior do Quero Bolsa, 
disse que além de formar mais 
pessoas negras, é preciso que, 
após a universidade, o mercado 
de trabalho contrate mais pre-
tos e pardos. “Ainda temos um 
abismo de contratação entre 
pessoas brancas e negras”, 
alerta. “O último levantamento 
que o Quero Bolsa realizou, 
com dados do Caged [Cadas-
tro Geral de Empregados e 
Desempregados], indica que 
apenas dois de cada dez profis-
sionais em cargos de liderança 
em empresas privadas eram 
negros, em 2018.”

“Nos primeiros seis meses 
deste ano, de 42 mil vagas de 

liderança abertas em empresas 
privadas, apenas 23,7% foram 
ocupadas por homens e mu-
lheres negros. O restante foi 
ocupado por brancos, outras 
etnias ou que não declararam 
cor”, acrescenta Lucas Gomes.

O especialista em diversi-
dade Carlos Paes acrescenta 
que a evolução no mercado de 
trabalho ainda tem mais obstá-
culos para as pessoas negras. 
“Criamos outras barreiras além 
da formação em curso supe-
rior, como falar outro idioma 
(inglês)”. Para ele, a ocupação 
de bons postos de trabalho 
não aumentou na mesma pro-
porção. “Ainda estamos vendo 
pessoas negras e pobres em 
empregos que não correspon-
dem à sua formação”, lamenta.
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