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

Uberlândia, 11 de Dezembro de 2020
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, LETICIA MANZAN DOS SANTOS, CPF/CNPJ nº 09748629678, 
HUGO DE SOUSA DEBS PROCOPIO, CPF/CNPJ nº 08092866619, 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) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, 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$ 18.081,76, em 10/12/2020, 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 073521230012198 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 110371, 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 BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S.A, 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, 11 de Dezembro de 2020
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, MARCUS VINICIUS DUARTE OKONIEWSKI, CPF/CNPJ nº 
27731821897, DANIELA AGUIAR DE PAIVA DUARTE, CPF/CNPJ nº 03618956665, 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) BANCO BRADESCO S.A., 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$ 29.923,67, em 10/12/2020, 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 0714959 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 113853, 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 administrati-
vo 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 BANCO BRADESCO S.A., 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 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – PRESENCIAL E ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO (ZOOM)

https://us02web.zoom.us/j/89751942965?pwd=VnFUd1h2YlBoYkUwYis0L2VaUTVQdz09

Ilustríssimos Senhores Sócios Participantes da Sociedade em Conta de Participação
Atlantica Hotels International Brasil Ltda. – Comfort Uberlândia - SCP
Ficam os senhores Sócios da Sociedade em Conta de Participação Atlantica Hotels International Brasil 
Ltda. – Comfort Uberlândia - SCP, convocados a se reunirem para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, no 
dia 22 de dezembro de 2020, realizar-se 10 (dez) minutos após o término da Assembleia Geral Ordinária 
do Condomínio Helbor Flat Class, prevista para ocorrer na mesma data e link às 09h00 em primeira 
convocação ou às 09h30 em segunda e última convocação, para apreciação, discussão e deliberação 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

a)Apresentação e deliberação da prestação de contas do condomínio referente ao período de 
01/01/2019 à 31/12/2019;

b)Ratificação de Utilização de Fundo de Reforma;
c)Apresentação e deliberação do Plano Orçamentário do Condomínio referente ao ano de 2021;
dAssuntos gerais de interesse da Sociedade.

Caso não possam comparecer V.Sas. Poderão fazer-se representar por procurador com poderes 
especiais de voto, devendo o instrumento de procuração, público ou particular, devidamente datado e 
assinado pelo outorgante, com a firma reconhecida em cartório e constando a qualificação completa do 
procurador, ser entregue à secretaria da Sociedade antes de iniciadas as deliberações.

Uberlândia/MG, 11 de dezembro de 2020.

HELBOR FLAT CLASS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

PRESENCIAL E ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO (ZOOM)
https://us02web.zoom.us/j/89751942965?pwd=VnFUd1h2YlBoYkUwYis0L2VaUTVQdz09

Ilustríssimos Senhores Condôminos do Condomínio Helbor Flat Class, Nos termos da Convenção de 
Condomínio do Helbor Flat Class inscrito no CNPJ 06.097.814/0001-72, localizado Avenida Governador 
Rondon Pacheco, nº 5.455, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, ficam os senhores condômi-
nos convocados a se reunirem para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 22 de 
Dezembro de 2020, às 09h00, em primeira convocação, com a presença de condôminos que representem 
2/3 (dois terços) das unidades autônomas que constituem o Condomínio, ou às 09h30 em segunda e 
última convocação, com qualquer número de condôminos presentes, para apreciação, discussão e 
deliberação sobre da seguinte ORDEM DO DIA:
a) Apresentação e deliberação da prestação de contas do condomínio referente ao período de 

01/01/2019 à 31/12/2019;
b) Ratificação de Utilização do Fundo de Reservas de Ativos, Fundo de Provisão 13° Fundo de Provisão 

de Férias;
c) Apresentação e deliberação do Plano Orçamentário do Condomínio referente ao ano de 2021;
d) Assuntos gerais de interesse do Condomínio;

Caso não possam comparecer V.Sas. poderão fazer-se representar por procurador com poderes 
especiais de voto, devendo o instrumento de procuração, público ou particular, com a qualificação 
completa do procurador, devidamente datado e assinado pelo outorgante, com a firma reconhecida em 
cartório, ser apresentado à secretaria do Condomínio antes de iniciadas as deliberações.
De acordo com o artigo 1335, inciso III do Código Civil, o Condômino poderá votar nas deliberações da
assembleia e dela participarem, desde que esteja em dia com o pagamento cotas condominial.

Uberlândia/MG, 11 de dezembro de 2020.
Atenciosamente,

Condomínio Helbor Flat Class
Sr. Frederico David Miguel

Síndico

HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA
Edital de Convocação. 2ª Assembleia Geral Ordinária de 2020. 21 de Dezembro de 2020. PRIMEIRA 
CONVOCAÇÃO. O Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Genoveva Ltda., nos termos 
da lei e do contrato social convoca os senhores sócios para reunirem-se na 2ª. Assembleia Geral Ordinária de 
2020 a ser realizada na sede do Hospital, sito à Av. Vasconcelos Costa, nº 962, bairro Martins, na cidade de 
Uberlândia-MG, no dia 21 de dezembro de 2020, em primeira chamada às 18 (dezoito) horas, e, em segunda e 
última chamada, às 18:30 (dezoito) horas e 30 (trinta) minutos, com a presença de 75% (setenta e cinco por cento) 
do capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação da proposta de orçamento 2021. Não 
havendo quórum de instalação fica desde já determinada a segunda convocação para o dia 29 de dezembro de 
2020, no mesmo horário e local, sem prejuízo de nova convocação editalícia. Nota: 1. A Assembleia acontecerá 
de forma presencial e digital, em virtude da pandemia do COVID-19, visando mitigar o risco de propagação do 
Coronavírus e garantir a segurança de todos. Esta opção está autorizada pela Lei nº 14.030/2020 e regulamentada 
pela Instrução Normativa DREI nº 79/2020 e nº 81/2020. 2. Recomenda-se que o acesso seja realizado antes do 
horário estipulado para abertura dos trabalhos, evitando assim o acúmulo de dúvidas sobre o acesso, no momento 
da Assembleia. 3. Os sócios poderão esclarecer suas dúvidas diretamente com a administração da Sociedade.

Uberlândia-MG, 10 de dezembro de 2020.
Dr. João Batista Alexandre Ferreira - Presidente do Conselho de Administração.

COMARCA DE UBERLÂNDIA - MG – SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL. EDITAL COM PRAZO DE VINTE (20) DIAS. O Dr. 
CARLOS JOSÉ CORDEIRO, MM. Juiz de Direito na Secretaria da 2ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Citação virem e dele conhecimento tiverem que 
perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, corre uma ação de Locação de Imóvel, registrada sob o nº 
5007340-42.2016.8.13.0702, requerida por RUBLES FLORINDO DE CASTRO em face de DARCY DIVINO DA SILVA 
JUNIOR. O Autor locou aos requeridos um imóvel de sua propriedade localizado nesta cidade, mediante Contrato 
de Locação devidamente formalizado, com início em 25/01/2014 e previsão de término em 25/07/2016, sob a 
égide da lei 8.245/91, pelo valor atual mensal de R$800,00 (oitocentos reais).Embora vencidos os aluguéis 
relacionados e apesar de insistentemente cobrados, os Réus, até a presente data, não providenciaram o pagamen-
to dos mesmos. E como o requerido não foi encontrado para receber a citação, determinou o Mm. Juiz que se 
expedisse o presente edital através do qual CITA e chama o requerido, DARCY DIVINO DA SILVA JUNIOR, para, 
querendo, em 15 dias contestar a presente, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pela parte 
autora (art. 344, do CPC), observando, para tanto, a lição apresentada pelo artigo 231, do CPC. Observe-se que os 
prazos �uem após o prazo do edital. Para conhecimento de todos, especialmente do(as) interessado(as), 
expediu-se o presente edital que será publicado uma vez no “Diário do Judiciário”MG, devendo o referido edital 
deverá ser publicado pela parte autora em jornal local, a teor do art. 257, parágrafo único, do CPC. Uberlândia, 23 
de novembro de 2020. Eu, (Michele Boaventura Oliveira), O�cial de Apoio Judicial, o digitei, subscrevo.(a). CARLOS 
JOSÉ CORDEIRO Juiz de Direito (assinatura eletrônica)

ALGAR TELECOM S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/ME n.º 71.208.516/0001-74 - NIRE nº 313.000.117-98
Assembleia Geral Extraordinária Edital De Convocação

Ficam os Senhores Acionistas convocados, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76, para comparecerem 
à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada de forma Digital, às 09 (nove) horas do dia 30 de 
dezembro de 2020, em sua sede social, localizada na Rua José Alves Garcia, n.º 415, Bairro Brasil, na Cidade de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, cuja participação dos Acionistas ocorrerá por Vídeo com votação por meio de 
Boletim de Voto à Distância ou mediante manifestação em Assembleia, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1. 
Apreciar e deliberar, conforme artigo 19, XI, do Estatuto Social da Companhia, a proposta de descontinuidade de 
todas as atividades relacionadas a prestação de serviços de televisão por assinatura. Instruções Adicionais: 1. Os 
documentos e propostas relacionados às matérias da assembleia ora convocada estão disponíveis aos Senhores Acio-
nistas na sede da Companhia e nos sites http://ri.algartelecom.com.br e www.cvm.gov.br.  2. Os acionistas poderão ser 
representados na assembleia, mediante a apresentação do mandato de representação, outorgado na forma do parágrafo 
1º, do art. 126 da Lei 6.404/76.  Uberlândia - MG, 15 de dezembro de 2020. 

Luiz Alexandre Garcia  - Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores sócios acionistas do Uberlândia Clube Sociedade Recreativa, quites 
com a tesouraria até dezembro/2020, para, de acordo com os artigos 47ºe 48º de seu estatuto, 
participarem da Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 21 de janeiro de 2021, em sua sede 
social na Rua Santos Dumont, 517. Devido a pandemia,  a assembléia de eleição será das 9:00 às 
17:00 horas, com a finalidade de eleger, por escrutínio secreto, a Diretoria e o Conselho Deliberativo 
para o biênio 2021/2022.
As chapas a serem apresentadas deverão estar completas, e deverão ser registradas na secretaria 
do clube até o dia 21/12/2020.

Uberlândia, 11 de dezembro de 2.020.
Dr. Hélio Antônio Fabri

Presidente

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 28 de dezembro de 2020, às 08h40min *. 2º LEILÃO: 04 de janeiro de 2021, às 16h00min *. - *(horário de Brasília)

ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, Edifício 
Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a 
PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel - 
Financiamento nº 074436230003080, e Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia, com força de escritura pública, datado de São Paulo, 26/03/2013, 
firmado com o Fiduciante Paulla Cristina Paranhos Cabral, CI MG-19.693.989-PC/MG, CPF 021.347.501-46, residente e domiciliada em Uberlândia/
MG, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 216.467,71 (duzentos e dezesseis mil e quatrocentos e 
sessenta e sete reais e setenta e um centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por “Um imóvel situado no perímetro 
urbano em Uberlândia, constituído pela casa 762 do condomínio Terra Nova Uberlândia I, localizado na Avenida dos Ferreiras, nº 475, com a área privativa 
principal de 46,7200m², área privativa acessória de 54,0800m², área privativa total de 100,8000m², área de uso comum de 43,0573m², área real total de 
143,8573m², área de terreno de uso exclusivo - 100,8000m², área de terreno de uso comum - 100,5974m², área de terreno total - 201,3974m², e fração 
ideal de 0,001176 do terreno designado por lote nº 1, com a área de 171,221,92m². Conforme Av.8 consta Caução dos direitos creditórios decorrentes 
da alienação fiduciária constante no R.07 em favor da Caixa Econômica Federal, melhor descrito na matrícula nº 159.885 do 1º Cartório de Registro 
de Imóveis de Uberlândia/MG. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja 
licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 98.147,06 
(noventa e oito mil e cento e quarenta e sete reais e seis centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá 
no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.sold.com.br, encaminhar 
a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda,  
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (16584 – Dossiê).

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -

Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de materiais odontológicos

(algodão rolete dental, adesivo odontológico, agulha curta para anestesia e outros). A

sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as

09:00  horas do dia 11/01/2021, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br.

Uberlândia-MG, 10 de dezembro de 2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA

FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 681/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

TERÇA-FEIRA
15 DE DEZEMBRO DE 2020
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