
CONVOCAÇÃO
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHAMS

Convocamos todos os proprietários condôminos do Edifício Chams a participarem da assembléia 
ordinária  que se realizará em 03/04/2021, na  sala 1411  do Edifício Chams à Rua Duque de Caxias, 450 
Uberlândia- MG, com primeira chamada às 9:00 horas com presença de 2/3 dos proprietários ou em 
Segunda chamada as10:00 horas onde será realizada com qualquer numero de presentes, onde deverá 
ser discutido o seguinte :

1)-Prestação de Contas da ultima gestão  período ABRIL/2020 à  MARÇO/2021.
2)-Apreciação de Orçamento para o período de ABRIL/2021 à MARÇO/2022
3)-Eleição do Síndico,  e demais membros do conselho consultivo, fiscal e Suplentes.

NOTA. Devido a crise sanitária (pandemia), faremos a assembleia em lugar arejado e com distanciamento 
social, uso de mascaras, álcool em gel,  diante destes fatos convocamos os proprietários e se reunirem 
informalmente dias antes da data marcada para a assembleia e organizarmos para que ocorra com a 
presença de máximo 06 pessoas, assim sendo solicitamos que aqueles de forem participar que poderiam 
representar condôminos  através de procuração e serem portadores de suas sugestões  e reinvindica-
ções.
Informamos ainda que somente estamos realizando a assembleia nestas condições, para atender as 
exigências do banco referente autorização para movimentação da conta corrente que será bloqueada 
imediatamente ao final da validade a ultima ata.
                Obs.: Só poderão participar da assembléia aqueles que estiverem em dia com as taxas do 
condomínio.

Uberlândia, 22 de Março de 2021

Condomínio Edificio Chams
Sebastião Rodrigues

Síndico

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 23 de Março de 2021
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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, C & T MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, CPF/CNPJ nº 
06882116000188, JOSE NILTON ALMEIDA DE ARAUJO, CPF/CNPJ nº 80757944604, CRISTIENE 
APARECIDA DE CASTRO ARAUJO, CPF/CNPJ nº 03323040600, 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) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, 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$ 1.513.542,81, em 22/03/2021, 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 7343152003000004359 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 91676, 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 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 
CEF, 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

Objeto: aquisição de materiais de expediente (pasta suspensa, caixa para arquivo,
cl ips, envelopes , fi ta adesiva, lápis, caneta esferográfica e outros) para
desenvolvimento das atividades operacionais da Prefeitura Municipal de Uberlândia.
A Secretária Municipal de Administração, em vista do pedido de esclarecimento ao
Edital Pregão Eletrônico Registro de Preços nº 056/2021 e, considerando a necessidade
de analisar o questionamento aventado DECIDE SUSPENDER, sine die, a referida
Licitação.Deve-se dar amplo conhecimento dessa decisão mediante publicação de
que a mesma foi SUSPENSA, sine die e que, oportunamente será marcada nova
data para Sessão Pública para recebimento de proposta.Uberlândia, 23 de março de
2021.MARLY VIEIRA DA SILVA MELAZO.Secretária Municipal de Administração

DECISÃO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS

 Nº 056/2021
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Governo nomeia Marcelo 
Queiroga para a Saúde
 | CARDIOLOGISTA TOMOU POSSE EM SOLENIDADE PRIVADA NO PALÁCIO DO PLANALTO

 � AGÊNCIA BRASIL

O médico cardiologista 
Marcelo Queiroga to-
mou posse nesta terça-

-feira (23) no cargo de ministro 
da Saúde, em solenidade 
privada no Palácio do Planal-
to. O decreto de nomeação 
foi assinado pelo presidente 
Jair Bolsonaro e publicado em 
edição extra do Diário Oficial 
da União.

Na mesma publicação, 
também consta a exoneração 
de Eduardo Pazuello do cargo. 
O anúncio de substituição do 
comando da pasta foi feito na 
semana passada por Bolsona-
ro. No dia seguinte, Queiroga 
concedeu entrevista e desta-
cou a importância da popula-
ção se engajar nas medidas 
de prevenção à covid-19, 
incluindo o uso de máscaras 
e distanciamento social.

Marcelo Queiroga é natural 
de João Pessoa e se formou 
em medicina pela Universida-
de Federal da Paraíba (UFPB). 
Ele fez especialização em 
cardiologia no Hospital Ad-
ventista Silvestre, no Rio de 
Janeiro. Ele atua na área de 
hemodinâmica e cardiologia 
intervencionista. Atualmente, 
preside a Sociedade Brasileira 
de Cardiologia.

Em nota, o Ministério da 

NOVO MINISTRO

julgada improcedente, com ab-
solvição de Marcelo Queiroga, 
conforme certidão emitida pela 
16ª Vara Federal da Seção Ju-
diciária de Paraíba”, diz a nota.

Com a nomeação, Quei-
roga é o quarto ministro da 
Saúde desde o começo da 

pandemia de covid-19. Passa-
ram pela pasta, neste período, 
os médicos Luiz Henrique 
Mandetta, que estava desde o 
início do governo Bolsonaro, e 
Nelson Teich, seguido depois 
pelo general Eduardo Pazuel-
lo, do Exército.

Saúde afirmou que o novo 
ministro “atende aos critérios 
técnicos e ao perfil de repu-
tação ilibada exigidos para o 
cargo, com ampla experiência 
na área, não só da saúde, 
mas de gestão”. De acordo 
com o ministério, o nome de 
Queiroga foi submetido ao 
procedimento de consulta, 
obrigatório a quem assume 
cargos em comissão e funções 
de confiança.

Na análise de vida pregres-
sa, não foram encontrados 
óbices jurídicos à nomeação, 
segundo a pasta. “Dentre os 
registros verificados, cons-
tatou-se que a Ação Penal – 
noticiada recentemente pela 
mídia – por suposta apropria-
ção indébita previdenciária foi 
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Queiroga é o quarto chefe 
da pasta desde o começo 
da pandemia de covid-19
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