
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES 
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA – IPREMU e a 
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP, no uso 
de suas atribuições, tornam público o resultado dos recursos 
contra o indeferimento das inscrições, reserva de vagas 
destinadas a pessoas com deficiência, negros e pardos e 
condição especial para realização das provas. A integra do 
resultado será divulgado nos endereços eletrônicos 
www.uberlandia.mg.gov.br e www.gestaodeconcursos.com.br.

A SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA MEDICINA – HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ODELMO LEÃO 
CARNEIRO, convida as empresas interessadas em participar do Pregão 

Eletrônico nº 002/2021, a ser realizado para LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
COM CONDUTOR E COMBUSTÍVEL. Para informações e condições de 
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela
Portaria nº 50.073, publicada no Diário Oficial do Município em 13 de agosto de
2020, no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 214 da Lei complementar
nº 040/92, INTIMA o servidor público municipal Thiago Tolomeli Brescia, matrícula
nº25.366-9, pelo presente edital, por se encontrar em local incerto e não sabido,
com flagrantes indícios de ocultação para esquivar-se do recebimento de
mandados, notificações, intimações e citações, após diversas tentativas, não
sendo encontrado no endereço residencial e domici liar registrado em seus
assentamentos funcionais, dos termos da DECISÃO proferida no dia 12 de janeiro
de 2021 e publicada no DOM, edição nº 6046, de 03 de fevereiro de 2021, a qual
determinou a aplicação da penalidade de DEMISSÃO, nos termos do art. 180, II c/
c 186 da Lei Complementar nº 40/1992, para apresentação de pedido de
reconsideração ou recurso no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da ciência
do presente mandado, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se do seu término
(art. 155 c/c art. 237 da LC nº 40/1992). Ressalta-se que não havendo interposição
de recurso ou a apresentação de pedido de reconsideração, implicará no trânsito
em julgado administrativo da decisão proferida.Uberlândia, 08 de fevereiro de
2021.Humberto Tomaz Gonzaga

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR

LEILÃO EXTRAJUDICIAL - LEI Nº 9.514, DE 20.11.1997

RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES, leiloeiro público oficial, Mat. sobre o n° 613 jucemg, 
devidamente autorizado por Sociedade imobiliária Lago Azul SPA LTDA, pessoa jurídica 
de direito privado sediada nesta cidade de Uberlândia, MG, na Rua: Augusto Cesar, 620 
sala 02 fundinho CNPJ, 23.542.920/0001-37, NIRE 3121051389-1, que será realizado 
LEILÃO EXTRAJUDICIAL NA MODALIDADE ELETRÔNICA, através do site 
www.leiloesuberlandia.com.br onde os interessados deverão se habilitar com 
antecedência para efetuar LANCES ONLINE, LEILÃO na forma do art. 27 e §§ da lei nº 
9.514, de 20 de novembro de 1.997, endereço: LEILOERIO PÚBLICO OFICIAL, Avenida 
Suíça n° 30, sala 108-Lexus Office, Tibery, Uberlândia-MG, pelos lanços mínimos 
abaixo, o seguinte imóvel localizado nesta cidade, no LOTEAMENTO CONVENCIONAL- 
Área 3ª1- RESIDENCIAL LAGO AZUL, com medidas e confrontações da respectiva 
matrícula do Cartório do 1o. Ofício de Registro de Imóveis desta comarca, a saber:

1ª PRAÇA: DIA: 18 FEVEREIRO DE 2.021.
 HORÁRIO: 10:00 HORAS com término as 11h00min
SE NÃO FOR OFERECIDO LANÇO SUPERIOR AO MÍNIMO ACIMA, SERÁ 
REALIZADA 2ª PRAÇA, QUANDO SERÁ ACEITO O MAIOR LANÇO OFERECIDO, 
DESDE QUE NÃO INFERIOR AO MÍNIMO ACIMA CORRESPONDENTE AO SALDO 
DEVEDOR DO IMÓVEL NA DATA DA PRAÇA.
2ª PRAÇA: DIA: 22 FEVEREIRO DE 2.021.
 HORÁRIO: 10:00 HORAS com término as 11h00min
O pagamento deverá ser feito à vista, acrescido de 5% (cinco por cento) a título de 
comissão ao leiloeiro, estando com o mesmo a documentação do imóvel para 
conhecimento de interessados.
Eventuais débitos de impostos serão de responsabilidade do comprador, bem como as 
despesas de escritura, registro e imposto de transmissão.

Uberlândia, 08 de fevereiro de 2.021.

 
RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES

Leiloeiro Público Oficial
Mat. Jucemg nº 613

LOTE QUADRA ÁREA MATRÍCULA LANÇO MÍNIMO
1º LEILÃO

LANÇO MÍNIMO
2º LEILÃO

54 02 250,00 m² 200,120 R$ 125.665,16 R$ 131.112,70   
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Confiança do empresário cai em fevereiro, diz CNI
 � AGÊNCIA BRASIL

O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (ICEI) 
caiu pelo segundo mês conse-
cutivo e registrou 59,5 pontos 
em fevereiro, em uma escala 
de 0 a 100. O indicador, que 
mostra a avaliação dos empre-
sários sobre as condições de 
seus negócios, foi divulgado 
nesta quarta (10) pela Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI) e acumula queda de 3,6 
pontos entre janeiro e fevereiro 
deste ano.

Apesar da aparente piora, o 
índice está acima da linha divi-

sória de 50 pontos, que separa 
confiança da falta de confiança, 
indicando que os empresários 
seguem confiantes. A média 
histórica do índice é de 53,8 
pontos.

De acordo com a CNI, a 
percepção do estado atual 
da economia brasileira e das 
empresas é de melhora na 
comparação com os últimos 
seis meses, mas essa visão 
já foi mais forte e disseminada 
entre os empresários.

O Índice de Condições 
Atuais se tornou menos posi-
tivo, registrando queda de 3,5 
pontos e ficou em 53,2 pontos. 
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“A manutenção do sentimento 
de otimismo é importante para 
estimular o aumento da produ-
ção, a geração de empregos 
e o aumento do investimento, 
elemento essencial para o 
Brasil voltar a crescer”, diz o 
documento.

Já o Índice de Expectativas 
se manteve estável, com varia-
ção negativa de 0,4 ponto para 
62,6 pontos, o que, segundo a 
CNI, indica ainda elevado oti-
mismo para os próximos seis 
meses da economia brasileira 
e das empresas.

QUINTA-FEIRA
11 DE FEVEREIRO DE 2021
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