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CARTÓRIO COROMANDEL
Endereço: Travessa Abel Garcia, 46,Centro, Coromandel, MG - 38550-000

O/A Oficial do Cartório Coromandel, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem 
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, SEBASTIÃO QUEIROZ DE SOUZA, CPF/CNPJ nº 473.127.936-49, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) BANCO BRADESCO S/A, ou ao endereço do Cartório 
Coromandel, Travessa Abel Garcia, 46, Centro, Coromandel, MG - 38550-000, no horário de atendimen-
to, 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$ 14.377,11, em 02/10/2019, 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 0860967-5 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 26.478, do Livro 2 – Registro Geral, do 
Cartório Coromandel . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá 
ser apresentado ao Cartório Coromandel. 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 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.

Coromandel, 02 de Outubro de 2019
Ari Álvares Pires Neto

Oficial de Registro

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE COROMANDEL - EDITAL DE INTIMAÇÃO

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

Uberlândia, 04 de Outubro 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, ANDERSON DA SILVA RODRIGUES, CPF/CNPJ nº 
99912910672, 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$ 2.533,25, em 
03/10/2019, 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 074436230001916 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 159621, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamen-
to 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/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, CELIO LUIZ SOBRINHO, CPF/CNPJ nº 
1110253672, ERICA CRISTINA ANTONIO SOBRINHO, CPF/CNPJ nº 95208801604, 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) GAIA SECURITIZADORA S.A - GAIA, 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$ 65.818,03, em 06/10/2019, 
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 155550654292-5 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) 
matrícula(s) nº(s) 27656, 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 GAIA SECURITIZADORA S.A - GAIA, 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.

Uberlândia, 07 de Outubro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,

Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

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 124/2019, na modalidade
"PREGÃO PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço por Item", dia 28 de outubro de 2019 às
14:00 horas, no Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro
Tibery, CEP nº 38.405-142, a contratar exclusivamente Microempresa ME, Empresa de Pequeno
Porte-EPP ou equiparadas, para fornecer tubos de concreto 600mm PB-PS1, 800mm PB-PA1, e
de 400mm PB-PS1, para atender à Diretoria de Drenagem Pluvial, no ano de 2019, o edital à
disposição dos interessados, endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de
Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas.Uberlândia (MG), 08 de outubro de 2019. Paulo Sérgio
Ferreira - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2019 - PREGÃO

PRESENCIAL "MENOR PREÇO POR 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 123/2019, na modalidade
"TOMADA DE PREÇOS" do tipo "Menor Preço por Item", dia 28 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, a contratar empresa para aquisição de diversos tipos de materiais
elétricos (cabo flexível, conector, plug, terminal, fita isolante, chave seccionadora, lâmpada
fluorescente, e outros), atendendo às necessidades da Diretoria Técnica, o edital à disposição
de interessados no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos,
das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia (MG), 08 de outubro de 2019. Paulo Sérgio Ferreira -
Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 123/2019 - TOMADA DE

PREÇOS "MENOR PREÇO POR ITEM"

A Prefeitura Municipal de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, torna público o interesse em
aderir à Ata de Registro de Preços nº 008/2019, oriunda do Pregão Presencial
para Registro de Preços nº 008/2019, realizado pela Empresa Municipal de
Apoio e Manutenção - EMAM, para aquisição de materiais de construção.Quantidade:
Item: 02 - Areia lavada fina, Marca: ok - Qtd: 12, M³, Valor Unitário: R$ 92,00;
Item: 04  - Cal hidratado, Marca: Forte - Qtd: 50, SC, Valor Unitário: R$ 8,24;
Item: 9 - Cimento Marca: CSN - Qtd: 125, SC, - Valor Unitário: R$ 18,30; Item: 10-
Areia lavada média, Marca: Ok - Qtd: 12, M³, - Valor Unitário: R$ 92,00, Item: 12-
Tijolo Comum, Marca: Conceição -Qtd: 600, PC, - Valor Unitário: R$ 0,34, Item:
15- Rejunte, Marca: Quartzrevest -Qtd: 300, PCT, - Valor Unitário: R$ 1,58, Item:
17- Piso Cerâmico, Marca: LEF -Qtd: 300, M², - Valor Unitário: R$ 11,00, Item: 18-
Tijolo 8 furos Comum, Marca: Colina -Qtd: 300, PC, - Valor Unitário: R$ 0,61,
Item: 20 - Argamassa AC II, Marca: Supra -Qtd: 400, UN, - Valor Unitário: R$
10,85;  Item: 24 - Bloco de Concreto, Marca: Triangulo -Qtd:300, UN, - Valor
Unitário: R$ 2,08; Item: 27 - Telha de Fibrocimento ondulada, Marca: Precon -Qtd:
25, PC, - Valor Unitário: R$ 63,00; Item: 28 - Telha Cumeeira de Fibrocimento,
Marca: Confibra -Qtd: 25, PC, - Valor Unitário: R$ 29,90; Item: 35 - Arame
Recozido, bitola 14, Marca: Gerdau -Qtd: 25, KG, - Valor Unitário: R$ 7,68; Item:
36 - Arame Recozido, bitola:16, Marca: Gerdau -Qtd: 20, KG, - Valor Unitário: R$
8,06. Valor Total: R$ 16.708,20 (dezesseis mil setecentos e oito reais e vinte
centavos) .Uber lândia/MG, 04 de outubro de 2019. IRACEMA BARBOSA
MARQUESSecretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação.

AVISO DE INTENÇÃO DE
ADESÃO À ATA DE

REGISTRO DE PREÇOS
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Time “brazuka” faz história em Portugal
 | COM DONO BILIONÁRIO, FAMALICÃO VOLTA À ELITE, LIDERA TABELA E AMEAÇA HEGEMONIA DE PORTO, BENFICA E SPORTING 

  FOLHAPRESS

Passavam das quatro 
horas da manhã, em 
uma madrugada do fim 

de setembro, quando o ôni-
bus do Famalicão chegou à 
sede do clube após cruzar os 
350 km que ligam Lisboa a 
Vila Nova de Famalicão. Na 
bagagem, a vitória de 2 a 1 
sobre o Sporting, fora de casa, 
e a manutenção da liderança 
na Liga Portuguesa. Um dos 
melhores em campo, Gustavo 
Assunção, filho do ex-volante 
Paulo Assunção, ainda tinha 
de pegar a estrada até a sua 
casa em Vila Nova de Gaia, na 
região metropolitana do Porto.

O percurso de meia hora, 
sem a companhia da dele-
gação que conta com outros 
nove brasileiros, permitiu ao 
jovem jogador de 19 anos 
refletir sobre a fase que o time 
atravessa.

“Estamos vivendo um so-
nho. Ninguém esperava que 
estivéssemos tão bem nesta 
altura do campeonato”, conta 
Gustavo, que tem passagem 
pelas seleções de base e foi 
levado do Atlético de Madri 
após fim de seu contrato.

Nunca uma equipe re-
cém-promovida da segunda 
divisão largou tão bem na elite 
portuguesa. Agora com 19 
pontos em sete rodadas, um a 
mais do que Benfica e Porto, 
o Famalicão escreve o seu 
próprio conto de fadas após 
25 anos afastado da primeira 
divisão e, a cada entrevista de 
seus representantes, suscita 
comparações com o Leicester, 
nanico inglês que ganhou a 
Premier League em 2016. Elas 
são prontamente refutadas.

Ao longo da história, ex-
cetuando o trio Benfica, Porto 
e Sporting, somente outros 
dois times venceram a Liga 
Portuguesa em 85 edições 
disputadas: Belenenses e 
Boavista. A atual campanha 

dos famalicenses impressiona. 
Ela causa ainda mais per-
plexidade ao se verificar que 
quatro de seus sete jogos até 
aqui foram fora de casa. E faz 
com que o seu sucesso cruze 
também o oceano.

No confronto com o Spor-
ting, enquanto o Famalicão 
surpreendia em Lisboa, o 
experiente Abel Braga, de sua 
casa no Rio de Janeiro, não se 
continha.

O técnico de 67 anos tinha 
sido o último a conduzir o 
clube ao primeiro escalão, na 
temporada 1989/1990. A partir 
de então, o brasileiro virou 
ídolo e é reverenciado pelos 
torcedores de lá.

“Foi uma grande exibição 
no segundo tempo [contra o 
Sporting] que me fez lembrar 
quando estava em Portugal. 
Fomos jogar contra o Benfica 
certa vez e havia a revista do 
jogo em que eles diziam que 
iriam enfrentar a equipe que 
praticava o melhor futebol do 
país. E agora é sensacional 
ver que esse time está fazen-
do o mesmo”, afirma.

Até o ano passado, Abel 
mantinha uma casa em Vila 
Nova de Famalicão, que só 
ganhou status de cidade em 
1985 e segundo o último cen-
so nacional (2011), possui 
uma população de 133,8 mil 
pessoas. Com uma locali-
zação estratégica no norte 
português, situada entre Porto, 
Braga e Guimarães, tem forte 
atuação no mercado têxtil e 
papel importante no comércio 
do país.

“Eu gosto muito das pes-
soas de Famalicão pela forma 
como me receberam. Esse 
tempo todo que fiquei com a 
casa, você veja bem, eu ia 
somente uma vez por ano e 
ela nunca foi assaltada, teve 
absolutamente nada. Um ne-
gócio muito espetacular. A 
cidade hoje é praticamente 
universitária e evoluiu muito 
desde que passei”, afirma.

N ã o  f o i 
apenas o seu 
lugar ao norte 
de Portugal que mudou. O 
representante local nos grama-
dos passou por um processo 
ainda mais radical.

Isso se deu pouco mais de 
um ano atrás, com a transfor-
mação do Famalicão em SAD 
(sociedade anônima desporti-
va) e a compra de 51% de suas 
ações pela empresa Quantum 
Pacific Group, que pertence ao 
bilionário israelense Idan Ofer. 
Mais recentemente, o empre-
sário, que detém também 32% 
do Atlético de Madri, subiu a 
sua participação para 85%.

O “Fama Show”, como tem 
sido chamado, é hoje dono 
do oitavo maior orçamento 
da Liga Portuguesa, com 7,5 
milhões de euros (R$ 33,2 mi-

l h õ e s ) . 
Benfica e Por-
to, por outro lado, ainda se 
mantêm muito distantes, com 
algo ao redor de 80 milhões 
de euros (R$ 354,4 milhões) 
cada um.

“A nossa gestão tem 14 
meses. Para ser ter uma ideia, 
eram apenas 15 funcionários 
quando chegamos em 2018. 
Hoje, são 60 pessoas. Esse 
crescimento permitiu inaugu-
rarmos a nossa loja oficial e 
agora queremos aumentar 
o estádio. A projeção inicial 
era para 7 mil, mas mudamos 
para 10 mil pessoas”, detalha 
o presidente Miguel Ribeiro.

Famalicense, Ribeiro foi o 
cérebro do Rio Ave por sete 
anos e acabou seduzido de 

volta para casa pelo supera-
gente português Jorge Men-
des, que cuida das carreiras 
de Cristiano Ronaldo e outros 
craques. Os dois possuem 
relação estreita.

Mendes foi o encarregado 
de intermediar o acordo entre 
Ofer e Famalicão e tem gran-
de influência interna através 
de sua agência Gestifute. O 
seu nome abriu portas para a 
chegada de atletas de equipes 
como Atlético de Madri, Valen-
cia e Wolverhampton, que, em 
circunstâncias normais, teriam 
tido possivelmente destinos 
mais badalados.

“Somos um clube muito 
bem resolvido, vivemos em 
harmonia com o mercado e 
outras empresas. Reclamam 
de uma relação privilegiada 
com a Gestifute, mas, para a 

gente, não poderia ser mais 
positiva. Temos dificuldade 
em compreender como podem 
dar uma conotação negativa, 
criar história em torno disso”, 
explica Ribeiro.

Com o seu número de só-
cios batendo 10 mil, o Fama-
licão voltará a campo no pró-
ximo dia 27, tentando mostrar 
força em mais um duelo difícil, 
uma visita ao Porto.

“É uma equipe que está 
conseguindo levar para campo 
não só o seu entusiasmo, mas 
também um futebol agradável 
demais de ver. Já começo a 
confiar, embora não queira me 
precipitar, que a gente pode 
começar a sonhar pelo menos 
com uma Liga Europa”, con-
clui Abel Braga, que pretende 
visitar o seu antigo time até o 
fim do ano.
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Famalicão já superou por 2 
a 1 o Sporting, um dos três 
grandes times portugueses


