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EDITAL
COMARCA DE UBERLÂNDIA/MG – 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA E AUTARQUIAS - EDITAL DE 
CITAÇÃO - PRAZO DE DEZ DIAS (10) Processo Eletrônico nº 5004944-87.2019.8.13.0702 O Juiz de 
Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias desta Comarca, FAZ SABER que, por parte de 
ESTADO DE MINAS GERAIS (CNPJ: 18.715.615/0001-60) foi proposta AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
em desfavor de NATÁLIA MARTINS NUNES (CPF.076.499.826-96) Nos termos do Decreto NE nº 
62/2018, de 07/02/2018, foi declarada de utilidade pública, para fins de desapropriação de pleno domínio, 
os imóveis destinados à ampliação de terreno para a construção do novo prédio do Fórum da Comarca de 
Uberlândia/MG, dentre eles o lote nº 03 da quadra-Área D, situado no Bairro Tibery, Município de 
Uberlândia/MG, com área total de 330 m²,matriculado sob o nº 140.172, livro 2-RG do Registro Geral do 
Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia/MG, situado a Rua Guatemala, 
Bairro Tibery, Município de Uberlândia/MG, medindo 11,00 metros de frente e aos fundos, por 30,00 
metros de extensão dos lados, confrontando pelo lado direito com o lote n° 02, pelos fundos com a Área 
Remanescente 1, e confrontando pelo lado esquerdo com o lote n° 04, com medidas e confrontações 
devidamente descritas na matrícula e no laudo de avaliação, como se aqui transcrito estivesse. O Imóvel 
foi avaliado em R$353.000,00( trezentos e cinquenta e três mil reais). Neste sentido, pelo presente edital, 
que será afixado no lugar público de costume e publicado na forma da lei, CITA-SE E CHAMA-SE os 
possíveis interessados na presente demanda que estejam ausentes, que sejam incertos ou desconheci-
dos, para os termos e atos da presente ação, para conhecimento, nos termos do artigo 34, do Decreto-Lei 
nº 3365/41,bem como para, querendo, apresentarem contestação no prazo de quinze (15) dias, contados 
a partir do vencimento do prazo estabelecido no presente edital, com a ADVERTÊNCIA de que não 
havendo contestação, presumir-se-ão, como verdadeiros os fatos alegados pelos requerentes. Dado e 
passado nesta cidade de Uberlândia/MG, aos 19 (dezenove) dias do mês de novembro do ano de 2020. 
Eu, Jussânia Teodoro Gonzaga, Oficiala de Apoio Judicial, digitei e subscrevi. O Dr. Alexandre Magno 
Mendes do Valle, Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias, o assina. Advogado do 
autor: Advocacia Geral do Estado, Advogado do réu Dra. Natalia Martins Nunes – OAB-MG 152.999.

leiloesjudiciaismgnorte.com.br | 0800-707-9272

SOBRADO 925M² A.T. EM MONTE CARMELO/MG
c/ piscina e churrasqueira 363m²,

R. José Soares  c/ Avenida 01, 1.640, B. Nossa Sra. de Fátima. 

Inicial R$ 560.000,00 (PARCELÁVEL)

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS URBANOS - por meio
da DIRETORIA DE COMPRAS - Farão realizar licitação supramencionada. Objeto:
Prestação de serviços contínuos de engenharia sanitária  para manutenção e
conservação de áreas verdes com roçagem, com remoção de massa verde (carga,
transporte, descarga e transbordo) até local indicado pela SMMASU para destinação
final dos resíduos só lidos, com fornecimento de caminhões,  equipamentos,
maquinários, mão de obras e materiais. Tendo em vista que houve a suspensão do
certame sine die a Sessão Pública para entrega dos Envelopes das propostas e
documentação será no dia 09/12/2020, às 13:00 horas, na Galeria Ido Finotti, situada
na Avenida Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG.
A visita técnica será até 02 (dois) dias antes da abertura dos envelopes, conforme
consta no edital. Os documentos que integram o edital estão disponibilizados no site
de licitações da Prefeitura Municipal de Uberlândia.Uberlândia/MG, 30 de novembro
de 2020.MARIA ODETE MARCELINA VIEIRA.Presidente CPL

AVISO NOVA DATA DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 586/2020

TIPO "MENOR PREÇO"

A Associação Jardins Gênova, CNPJ 12.550.979/0001-50, localizada na Avenida dos Jardins, nº 1500, 
Bairro Nova Uberlândia, por meio do Presidente do Conselho Deliberativo, Sr. Gutemberg Curi de Faria 
Júnior, convoca os seus Associados para Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 14 de 
dezembro de 2020, às 19h00 em primeira convocação e 19h30 em segunda convocação com qualquer 
número de Associados, na Administração do Jardins Gênova, localizada na Avenida dos Jardins, nº 
1500, Bairro Nova Uberlândia na cidade de Uberlândia - Minas Gerais, para a seguinte ordem do dia:
1. Prestação de contas do ano de 2019 e apreciação do parecer da auditoria.
2. Deliberação e aprovação orçamentária para a construção do poço artesiano.
3. Deliberação e aprovação orçamentária para a energia solar fotovoltaica.
4. Deliberação e aprovação orçamentária para a construção da quadra de areia Beach Tennis.
5. Deliberação e aprovação orçamentária para a construção de um lago na rotatória da Portaria Social.
6. Alteração na redação do Artigo 14° - f ), referente a utilização de gradis, mureta de alvenaria e altura 
máxima de fechamento nos lotes de esquina.
Aqueles que desejarem fazer uso da palavra durante a Assembléia deverão inscrever-se previamente 
com antecedência mínima de 02 (dois) dias antes à realização da mesma, sob pena de não poder 
manifestar-se.
O condômino inadimplente poderá participar da Assembleia, porém não será permitido, se pronunciar, 
votar, requerer questão de ordem ou deliberar sobre qualquer questão.

Uberlândia, 30 de novembro de 2020.
GUTEMBERG CURI DE FARIA JUNIOR

PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
ASSOCIAÇÃO JARDINS GÊNOVA

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO – ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR SIMULTÃNEO
(ONLINE E PRESENCIAL)

O Sr. ISAC ZALMAN HONÓRIO, cadastrado no CPF: 557.003.816-72, torna público que, levará à 
LEILÃO PÚBLICO SIMULTÂNEO (ONLINE E PRESENCIAL), INÍCIO PELO SITE WWW.RAFAELLEILOEI-
RO.COM.BR NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2020, E FINALIZANDO PRESENCIALMENTE (SIMULTÂ-
NEO) NO DIA 15/12/2020 às 10h00min na sede do leiloeiro, RUA MACHADO DE ASSIS, 1354 – 
LÍDICE – UBERLÂNDIA/MG, BEM IMÓVEL (01 CASA – Área Total: 364 m²) CONFORME EDITAL. 
Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br. 34-99116-3933. Rafael Araújo Gomes – Leiloeiro 
Público O�cial - JUCEMG Nº 941

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

TERÇA-FEIRA
01 DE DEZEMBRO DE 2020

RESENHA ESPORTIVAAlberto Gomide
gomideesporte@yahoo.com.br

FUTSAL DO 
PRAIA JÁ  PENSA 
NA LNF 2021

A Liga Nacional de Futsal acon-
tece em 2020 na sua 25ª edição. 
Organizada com credibilidade, reco-
nhecimento e considerada a maior 
competição de futsal do mundo. Com 
esses predicados, a Liga Nacional de 
Futsal atinge um quarto de século de 
vida solidificada, com muito a crescer 
e colocar a modalidade com ainda 
mais destaque no cenário do esporte.

A edição de 2020 está na reta 
final, com a mesma fórmula de 
disputa da temporada passada. As 
21 equipes disputaram 20 jogos na 
primeira fase, todas realizando o 
mesmo número de partidas dentro 
e fora de seus domínios. A partir da 
fase classificatória, as 16 melhores 
equipes entraram no mata-mata até 
o final da competição.

A cidade de Uberlândia esteve 
representada na competição pela 
5ª vez: 2008 a 2011, e agora 2020. 
O time de futsal do Praia Clube fez 
história na Liga Nacional deste ano. 

Além de retornar à principal compe-
tição da modalidade no país após 
nove anos, a equipe de Uberlândia 
conseguiu avançar às oitavas e às 
quartas de final pela primeira vez.

Na primeira fase, o Praia termi-
nou na terceira colocação do Grupo 
A, com 16 pontos, e garantiu a nona 
melhor campanha na classificação 
geral. Nas oitavas de final, eliminou o 
Umuarama, do Paraná, na prorroga-
ção do segundo jogo, e foi eliminado 
pelo Tubarão, de Santa Catarina, nas 
quartas. O time ficou a uma vitória 
da semifinal.

Conversei ontem com o técnico 
Marcelo José Duarte, o Morcego, 
responsável por manter um grupo 
coeso, determinado e preparado 
tecnicamente dentro de quadra 
para a difícil e importante missão da 
equipe praiana. Morcego disse que o 
grupo foi muito profissional, defendeu 
o Praia que tudo aquilo que podia 
fazer em todos os momentos, prin-
cipalmente quando precisava reagir 
em busca de um resultado positivo, 
superando as dificuldades.

“Reconhecemos que fizemos 
uma excelente campanha, não po-
demos negar. Nosso time cresceu 

dentro da própria competição e 
nosso esforço e comprometimento foi 
recompensado com o bom desem-
penho no campeonato”, ressaltando 
que apenas detalhes tiraram o Praia 
da fase semifinal.

Morcego disse ainda que esta 
semana será de reuniões da comis-
são técnica com a diretoria, fazendo 
uma prestação de contas do trabalho 
desenvolvido desde a preparação 
até ao final da participação no cam-
peonato. A partir de agora, o Praia já 
começa a pensar e trabalhar visando 
a temporada 2021. Comentou que é 
natural que aconteçam alterações no 

grupo. “Do mesmo jeito que pensa-
mos em outros jogadores, os outros 
também já pensam em nomes que 
defenderam o Praia e levou a equipe 
a realizar uma campanha inédita na 
LNF”, disse Morcego.

O diretor de esportes Paulo 
Henrique do Nascimento Silva, que 
acompanhou todo o trabalho, terá 
um relatório final e completo sobre 
o desempenho da equipe na LNF 
e certamente já iniciaremos discus-
sões sobre a próxima temporada, 
afirmou o técnico. “Uma pena foi não 
poder contar com público nos jogos”, 
concluiu.
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Na foto, o técnico Morcego (à direita), 
com o auxiliar Josemar Ribeiro e o 
preparador Eduardo Rodrigues
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