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EDITAL DE INTIMAÇÃO

-

Na qualidade de Oficiala da Serventia de Registro de Imóveis de Prata/MG, segundo 
as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei 9.514/97, atendendo a requerimento do 
credor fiduciário Banco do Brasil, e por se achar o proprietário em lugar (es) ignorado 
(s), incerto (s) ou inacessível (eis), pelo presente edital INTIMO FABRICIO SILVA 
SANTOS, brasileiro, solteiro, trabalhador de construção civil, portador da CIRG nº 
MG-16.604.029/PC/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 121.157.986-78, residente e 
domiciliado à Rua Marieta Souza Oliveira, n° 350, Bairro Residencial Mario Arantes, 
em Prata/MG, para que se dirija a esta SERVENTIA DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE 
PRATA, situada nesta cidade de Prata/MG, na RUA RAUL SOARES, nº 600, 
CENTRO, com o fim de efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, da 
importância de R$ 7.145,75 (sete mil cento e quarenta e cinco reais e setenta e cinco 
centavos), correspondente às prestações vencidas, acrescidas dos juros convencio-
nados e demais encargos, com fundamento no § 1º, do art. 26, da Lei nº 9.514/97, 
sob pena de consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário, 
convindo esclarecer que tal débito refere-se à dívida constituída pelo Instrumento 
Particular, com efeito de Escritura Pública, de Venda, Compra e Financiamento de 
Imóvel de acordo com as normas do Programa Minha Casa, Minha Vida – nº 
065.005.129, datado de 10 de junho de 2015, garantida por alienação fiduciária 
registrada sob nº R-3 e R-4 na Matrícula nº 16.555, Livro 2 de Registro Geral, desta 
Serventia, referente ao imóvel situado na RUA MARIETA SOUZA OLIVEIRA, n° 350, 
Residencial Mario Arantes, em Prata/MG. Informo, ainda, que o valor acima está 
sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a 
data do efetivo pagamento, somando-se, também, os encargos que vencerem no 
prazo desta intimação. 
Assim, procedo à INTIMAÇÃO da pessoa acima nominada, que deverá efetuar a 
purga do débito acima mencionado, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a 
partir da data da última publicação, sendo certo que este edital será publicado em 03 
(três) edições consecutivas, conforme § 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/97.
Nesta oportunidade, fica cientificado que o não cumprimento da referida obrigação, 
no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel 
em favor do credor fiduciário, Banco do Brasil, nos termos do art. 26, § 7º, da Lei 
9.514/97. 
Caso já tenha efetuado o pagamento do débito antes da publicação da presente 
intimação, solicito a gentileza de desconsiderá-la, para todos os fins de direito. 

Prata/MG, 23 de setembro de 2019.
Patrícia Pelissari Rizzo Tristão 

Oficiala

BRF S.A. - Granja F, inscrita no CNPJ: 01.838.723/0434-56, por 
determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, 
torna público que solicitou através do Processo n° 03552/2009, Licença 
Ambiental Concomitante (LAC1 – LP+LI+LO) para as atividades de 
Avicultura e Silvicultura, localizada na BR 497, km 18,5 à direita + 07 
km, no município de Uberlândia.

EDITAL DE FORMALIZAÇÃO DE PROCESSO DE LICENCIAMENTO
Listagem da Atividade: Atividades Minerais - Nº do Documento Siam: 0389641/2018 E
FCE de Referência: R898195/2018
A Empresa BT Construções LTDA, CNPJ 04.810.813/0001-06, torna pública a sua 
solicitação do requerimento de Licença nº 12303/2018, junto ao COPAM-Conselho 
Estadual de Política Ambiental, da Reorientação processual nos termos da DN 
217/2017, Tipo de Regularização: LAC 1 (LOC), Códigos:A-02-09-7-EXTRAÇÃO DE 
ROCHA PARA PRODUÇÃO DE BRITAS; A-05-04-5- PILHAS DE REJEITO/ESTÉRIL; 
B-01-01-5-BRITAMENTO DE PEDRAS PARA CONSTRUÇÃO, para o endereço Imóvel 
Urbano, Rodovia Laudelina Perpétua de Jesus-945-Setor Usinas-Distrito Industrial-
-CEP: 38.402-829-Uberlândia/MG.         

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 119/2019 ,
na modalidade "Pregão Eletrônico" do tipo "Menor Preço Item", via site da Caixa
- CEF, perante Pregoeiro designado, que receberá as Propostas Comerciais até às
09:00 horas do dia 17 de outubro de 2019 , horário de Brasília - DF, tendo a Sessão
Pública para recebimento dos lances das 10:00 horas até às 11:00 horas do dia 17 de
outubro de 2019 . O processo licitatório visa a aquisição de equipamentos chapa
aquecedora, lavadora de vidraria e bloco digestor para serem utilizados no laboratório
da ETE Uberabinha, em atendimento à Diretoria Técnica, estando o Edital à disposição
no endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada a participação das
empresas ao credenciamento no site até as 23:59 horas do dia 15 de outubro de 2019 .
Os interessados poderão obter informações at ravés do te lefone (34)  3233-0872.
Uberlândia, MG, 02 de outubro de 2019. Paulo Sérgio Ferreira - Diretor Geral do
DMAE

AVISO EDITAL DE  LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 119/2019 - PREGÃO

ELETRÔNICO "MENOR PREÇO ITEM"

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 121/2019, na
modalidade "Pregão Eletrônico" do tipo "Menor Preço Global", via site da Caixa - CEF,
perante Pregoeiro designado, que receberá as Propostas Comerciais até às 09:00 horas do dia
22 de outubro de 2019, horário de Brasília - DF, tendo a Sessão Pública para recebimento dos
lances das 10:00 horas até às 11:00 horas do dia 22 de outubro de 2019. O processo licitatório
visa a contratação de empresa para fornecimento de um sistema de combate aos transientes
hidráulicos, composto por reservatório Hidropneumático, compressores, válvulas tipo
borboleta, e acessórios, a ser instalado na adutora de água tratada da Estação de Tratamento de
Água Renato de Freitas - Sucupira, em atendimento à Diretoria Técnica, estando o Edital à
disposição no endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada a participação
das empresas ao credenciamento no site até as 23:59 horas do dia 18 de outubro de 2019. Os
interessados poderão obter informações através do telefone (34) 3233-0872. Uberlândia, MG,
04 de outubro de 2019. Paulo Sérgio Ferreira - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL DE   LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 121/2019 - PREGÃO

ELETRÔNICO"MENOR PREÇO GLOBAL"

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 122/
2019 , na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" do tipo "Menor Valor Global",
dia 22 de outubro 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 o
registro de preços para futura ou eventual para contratação de empresa especializada
para prestação de serviços técnicos profissionais, com fornecimento de peças de
reposição para manutenção eletromecânica corretiva e preventiva em grupo moto
geradores de diversas marcas e modelos, localizados nas ETES, EEB, ETA, EAB e
EAT da Autarquia, em atendimento à Diretoria Técnica., estando o edital à disposição
dos interessados, no endereço elet rônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de
Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia (MG), 04 de outubro de 2019.
Paulo Sérgio Ferreira - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2019 - PREGÃO

PRESENCIAL "MENOR VALOR GLOBAL"

A Prefeitura Municipal de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de
Agropecuária, Abastecimento e Distritos, torna público o interesse em aderir à
Ata de Registro de Preços nº 028/2019 A e G, oriunda do Pregão Eletrônico para
Registro de Preços nº 028/2019, realizado pela Secretaria Municipal de Saúde,
para fornecimento de materiais odontológicos.Quantidade: Item: 65 - Escova
Dental Infanti l - Marca: Floppy, Qtd.: 15.000, UN, Valor Unitário: R$0,39; Item:
09 - Escova dental Adulto Macia - Marca: Ultra, Qtd.: 10.000, UN, Valor Unitário:
R$0,41 . Va lor  Tota l :  R$9.950,00 (nove m i l  novecentos  e  c inquen ta
reais ) .Uber lândia/MG, 23 de setembro de 2019.Walkiria Borges Naves
Loreno.Secretária Municipal de Agropecuária, Abastecimento e Distri tos

AVISO DE ALTERAÇÃO DO
AVISO DE INTENÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE

PREÇOS

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br ESPORTE | A7

NESTE DOMINGO

CAÇA E PESCA SEDIA  
corrida de orientação

Cerca de 50 atletas de 
várias idades participam, 
amanhã, das 7h30 às 9h30, 
no Clube Caça e Pesca Ito-
roró de Uberlândia, de uma 
corrida de orientação, orga-
nizada pelo 36º Batalhão de 
Infantaria Mecanizado, em 
comemoração aos 20 anos 
do Clube de Orientação do 
Triângulo Mineiro (Cotrim). 

Corrida de Orientação, ou 
simplesmente Orientação, é 
uma moderna modalidade 
desportiva, e que tem cres-
cido em todo o mundo, que 
usa a natureza como campo 
de jogo, exigindo do prati-
cante passar por pontos de 
controle (PCs) demarcados 
no terreno, no menor tempo 
possível, com o auxílio de 
um mapa e de uma bússola. 
Além dos atletas inscritos, 
o evento no Caça e Pesca 
contará com a presença de 
autoridades do esporte de 
outros estados brasileiros.

Diante dos desafios pro-
postos para esse tipo de 
competição, a trilha existente 
em meio à área de preser-
vação ambiental do Caça e 
Pesca foi o local escolhido 
pelos organizadores para 
sediar essa prova, em um 
percurso em torno de 3 km. 
Na prática, cabe a cada 

atleta escolher o próprio rit-
mo em função dos desafios 
determinados a si mesmo. 
Ou seja, o segredo para 
o participante é escolher 
e seguir a melhor rota por 
um terreno desconhecido 
contra o relógio, o que exige 
habilidades como leitura 
precisa do mapa, avaliação 
e escolha da rota, uso da 
bússola, concentração sob 
tensão, tomada de decisão 
rápida, corrida em terreno 
natural variado e manuten-
ção do controle da distância 
percorrida, entre outras.

Além de militares, os 
participantes são pessoas 
de todas as idades e sexos, 
que podem disputar individu-
almente, em duplas ou até 
em família, e que buscam 
uma caminhada em meio à 
natureza, sejam iniciantes ou 
experientes.

Segundo o Cotrim, além 
do treinamento físico e in-
telectual, da possibilidade 
de pleno contato com a 
natureza, a Orientação ser-
ve também de capacitação 
para o dia a dia na vida, 
como válvula de escape 
para o estresse decorrente, 
por exemplo, das tarefas da 
escola, do trabalho, de casa.

DIVULGAÇÃO

Percurso na prova de amanhã terá cerca de 3 km

FLAMENGO

Médico diz que cirurgia de Arrascaeta foi exitosa
Após se contundir na par-

tida contra o Grêmio, o meia 
Arrascaeta, do Flamengo, foi 
submetido a uma cirurgia na 
manhã de ontem. De acordo 
com Márcio Tannure, chefe 
do departamento médico do 
clube, a intervenção no joelho 
esquerdo foi um sucesso.

“O atleta Arrascaeta termi-

nou o procedimento cirúrgico 
para fazer o reparo do menis-
co do joelho esquerdo e do 
ligamento colateral medial. 
A cirurgia foi realizada com 
êxito e ele terá alta hoje [sex-
ta] de noite. Iniciará amanhã 
[sábado] a fisioterapia”, disse 
Tannure, que acompanhou 
o cirurgião Max Ramos no 

processo.
Apesar de não vislum-

brar prazos e demonstrar 
total cautela, o departamento 
médico lembrou, em debate 
interno, o caso de Vitinho, 
que recentemente teve um 
estiramento no ligamento e 
uma lesão no menisco do 
joelho esquerdo. O camisa 
11 teve a lesão no confronto 
com o Corinthians, no dia 21 
de julho, pelo Campeonato 
Brasileiro, e foi relacionado 

para o duelo com o Interna-
cional, pela Libertadores, um 
mês depois.

No Ninho do Urubu, o 
entendimento de alguns é 
que a lesão de Arrascaeta é 
de menor gravidade, o que 
gera a esperança, ainda que 
remota, de participação do 
meia na decisão do dia 23, no 
duelo de volta com o Grêmio 
no Maracanã.

 � FOLHAPRESS

Calendário de 2020 cria 
CONFLITOS PARA A CBF
 | FEDERAÇÕES PAULISTA E FLUMINENSE SE RECUSAM A DIMINUIR ESTADUAIS

 � FOLHAPRESS

O calendário do futebol 
brasileiro foi apresen-
tado na tarde de quinta 

(3), mas já causa um impasse 
entre a Confederação Brasilei-
ra de Futebol (CBF) e as suas 
duas filiadas mais importantes 
e poderosas: a Federação 
Paulista de Futebol (FPF) e a 
Federação de Futebol do Es-
tado do Rio de Janeiro (Ferj).

A rota de colisão que se 
anuncia deve-se ao fato de 
que, para que o Brasileiro pu-
desse ser paralisado durante 
as Datas Fifa, a CBF subtraiu 
duas datas do Carioca e do 
Paulista, o suficiente para 
gerar insatisfação no Rio de 
Janeiro e em São Paulo. Pelo 
que foi apresentado pela CBF, 
esses estaduais terão de ser 
jogados em 16 datas, em vez 
das 18 imaginadas.

O plano, contudo, enfren-
tará resistência para ir adian-
te, já que as duas entidades 
deixarão na mão dos clubes 
o poder de decisão. Como os 
clubes de menor investimento 
dependem majoritariamente 
destas competições, estes 
certamente votarão por uma 
competição mais elástica. 
Caso este formato prevaleça, 

uma solução possível seria 
marcar jogos dos estaduais 
em datas reservadas para 
seleções nacionais.

“Nós, da Federação da 
Futebol do Estado do Rio 
de Janeiro, vamos sentar e 
analisar o calendário nacional 
divulgado. Mas adianto que 
o Campeonato Carioca, que, 
reitero, é decidido pelos clu-
bes do Rio de Janeiro, vai ter 
18 datas para a realização da 
competição”, afirmou Rubens 
Lopes, presidente da Ferj.

“Sou defensor do cam-
peonato regional, acho que 
diminuir o número de datas é 
ruim, a cada dia se criam mais 
barreiras e dificuldade para 
as equipes menores”, acres-

centou o presidente vascaíno 
Alexandre Campello.

Este ajuste sugerido pela 
CBF também teria impacto 
nos torneios organizados pela 
Confederação Sul-America-
na de Futebol (Conmebol), 
que também teria de ceder 
duas datas para que o encai-
xe se realizasse. Para que 
isso ocorresse, a entidade 
sul-americana teria de espa-
lhar menos os seus jogos, 
marcando rodadas de fases 
decisivas da Sul-Americana e 
da Libertadores para a mesma 
semana, por exemplo.

Apesar desta “genero-
sidade”, a Conmebol surge 
como uma grande vilã para 
a próxima temporada, visto 

que mais uma edição da Copa 
América poderá desfalcar 
times que tiverem jogadores 
convocados por nada menos 
que nove rodadas.

“Conseguimos respeitar as 
Datas Fifa neste calendário. 
Isto foi respeitado, conforme 
o compromisso de posse do 
nosso presidente Rogério Ca-
boclo. A Copa América, além 
de ser uma competição que foi 
divulgada muito depois de ser 
pensado o calendário, seria 
inviável de contornarmos. O 
calendário é uma junção de 
compromissos contratuais de 
diversas esferas”, ponderou 
Manoel Flores, diretor de 
Competições da CBF.

FUTEBOL

LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C  

Partida entre Flu e Vasco pelo Estadual; Ferj bate de frente com CBF por causa de calendário


