
TERÇA-FEIRA
06 DE AGOSTO DE 2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do art 41º do Estatuto da Associação dos Engenheiros de Uberlândia 
(ASSENG), convoco os senhores Membros Fundadores e Titulares, para a Assembleia 
Geral Extraordinária, a realizar-se em sua sede, à Av. Anselmo Alves dos Santos, 1240, 
nesta cidade de Uberlândia, no dia 13/08/19 às 19:00 horas, em primeira convocação 
havendo quórum, ou às 19:30 em segunda convocação, com qualquer número de 
pessoas presentes, para o fim de deliberarem sobre a seguinte pauta:
 - Aquisição, venda e alienação de imóveis.

Uberlândia, 06/08/2019
Michel Sinclair Rodrigues

Presidente da Associação dos Engenheiros de Uberlândia – ASSENG

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

 Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 05 de Agosto 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, MARCELO PEREIRA BATISTA, CPF/CNPJ nº 03787464646, 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$ 1.523,20, em 04/08/2019,
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 
07443623002122 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
142579, 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, 01 de Agosto 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, RONAN PIRES DOS SANTOS JUNIOR, CPF/CNPJ nº 
04777462684, KARINA EMILIA DE ARAUJO PIRES, CPF/CNPJ nº 05088867670, que está(ão) em 
lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou in acessível(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$ 2.508,33, em 31/07/2019, 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 074436230001657 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 159608, 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

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 088/2019, na
modalidade “PREGÃO PRESENCIAL” do tipo “Menor Preço Item”, dia 21 de agosto de
2019 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 fornecimento de fita zebrada,
tela tapume, cavalete dobrável, cone segurança e cavalete de tráfego, para serem utilizados
na sinalização das vias urbanas, visando a segurança de veículos, pedestres e servidores, em
atendimento à Diretoria Técnica, 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 (MG), 02 de agosto de 2019. Paulo Sérgio Ferreira
Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 088/2019 - PREGÃO PRESENCIAL

"MENOR PREÇO ITEM"

A empresa MACEDO E SOUZA LTDA, CNPJ: 19.046.218/0012-68, torna público que 
obteve do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, por meio do Processo 
Administrativo nº 02796/2011, renovação da Licença de Operação, para a atividade 
Postos revendedores, postos ou pontos de abastecimento, instalações de sistemas 
retalhistas, postos flutuantes de combustíveis e postos revendedores de combustíveis 
de aviação, localizada na Rod. BR 364, Km 152,5, S/Nº, subúrbio de Campina 
Verde-MG, válida pelo prazo de 10 anos.

JÚLIO CÉSAR APARECIDO DIAS FILHO, por determinação da Superintendência 
Regional de Meio Ambiente Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba / Superintendência de 
Projetos Prioritários, torna público que solicitou, por meio do Processo Administrativo 
nº0448603/2019, Licença LAC2 (LOC), para “extração de rocha para produção de 
britas - pilhas de rejeito/estéril – unidade de tratamento de minerais UTM, com 
tratamento a seco. 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS -  através da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará
realizar licitação supramencionada - Objeto: Seleção e contratação de empresa para
execução de reforma do Centro Administrativo Virgílio Galassi e Câmara Municipal de
Uberlândia, localizados no Município de Uberlândia/MG. A visita ao local onde os serviços
serão executados, poderá ocorrer em qualquer dia ou horário, que proceda o dia da
abertura do envelope de habilitação, desde que previamente marcado com setor de
Assessoria Técnica de Engenharia da Secretaria Municipal de Obas, através do telefone
(34) 3239-2550 ou através do email smo@uberlandia.mg.gov.br.. O Edital encontra-se
à disposição na Diretoria de Compras, na Rua Ubiratan Honório de Castro, n°. 826,
bairro Santa Mônica, fone 0xx 34-3239-2488, das 12:00 às 17:00 horas, bem como,
disponível do sitio www.uberlandia.mg.gov.br. Entrega dos Envelopes e Sessão Pública
para abertura no dia 10/09/2019 às 13:00 horas na Diretoria de Compras.  Uberlândia/
MG, 02 de agosto de 2019. NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA - SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE OBRAS.

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA
Nº 560/2019 TIPO "MENOR PREÇO GLOBAL"

A Raízen Combustíveis S/A, CNPJ 33.452.598/0451-43, por determinação do 
Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, torna público que solicitou, por 
meio do Processo Administrativo nº 00034/1992, renovação da Licença de Operação, 
para base de armazenamento e distribuição de lubrificantes, combustíveis líquidos 
derivados de petróleo, álcool combustível e outros combustíveis automotivos, localiza-
da à Avenida Aldo Borges Leão, 5001, Bairro Morada Nova no município de Uberlân-
dia/MG.
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AQUECIMENTO GLOBAL

Julho foi o mês mais quente da história
 | MÉDIA DE TEMPERATURA FOI 1,2°C MAIOR DO QUE NÍVEIS REGISTRADOS EM PERÍODOS PRÉ-INDUSTRIAIS, SEGUNDO A ONU

 � ANA CAROLINA AMARAL |  
FOLHAPRESS

As médias globais de 
temperatura do último 
mês de julho foram 

“marginalmente mais altas” 
do que as de julho de 2016 -o 
julho mais quente até então.

O aquecimento da tempe-
ratura média do planeta em 
julho foi de aproximadamente 
1,2°C em relação aos níveis 
pré-industriais.

O resultado é muito pró-
ximo do limite de 1,5°C es-
tipulado pelo Painel Intergo-
vernamental de Mudanças 
Climáticas da ONU (IPCC/
ONU) para conter os cená-
rios mais desastrosos das 
mudanças climáticas, como 
a submersão dos países-ilha.

O mês anterior também já 
havia batido o recorde global; 
foi o junho mais quente da 
História.

Até agora, todos os me-
ses de 2019 estão entre os 
quatro mais quentes para o 
mês em questão. Além disso, 
os últimos quatro anos (2015 
a 2018) foram globalmente 
os quatro anos mais quentes 
já registrados.

A medição, feita com da-
dos meteorológicos colhidos 

em todo o mundo e processa-
dos pela Copernicus Climate 
Change Service, instituição 
ligada à União Europeia, é 
comparada com cinco bases 
de dados históricos, incluindo 
bases de universidades, da 
agência de meteorologia do 
Japão e da Nasa.

Para o secretário-geral 
da ONU, Antonio Guterres, o 
resultado deste julho “é ainda 
mais significativo, porque o 
mês mais quente até então, 
julho de 2016, ocorreu duran-
te uma das passagens mais 
fortes do El Niño de todos os 
tempos. Não é o caso neste 
ano”.

Em entrevista à imprensa, 
Guterres reforçou as metas 
mais ambiciosas indicadas 
pelo IPCC. “Precisamos cor-
tar 45% das emissões de ga-
ses-estufa até 2030; precisa-
mos ser neutros em emissão 
de carbono até 2050”.

Questionado sobre um 
possível recado para os 
Estados Unidos, que podem 
deixar o Acordo de Paris, 
Guterres sugeriu que o acor-
do já não seria suficiente. 
“É absolutamente essencial 
não apenas implementar o 
Acordo de Paris, mas fazê-lo 
com uma ambição maior”, 
afirmou.

ARQUIVO/AGÊNCIA BRASIL


