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Uberlândia, 23 de Outubro de 2019
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, FRANCOISE ALINE SOARES SILVA, CPF/CNPJ nº 
12463641665, 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$ 3.066,25, em 
22/10/2019, 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 878770348858-2 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 118550, 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

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 131/2019,
na modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço Item", dia 08 de
novembro 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, que visa a Contratação
exclusiva de Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou equiparadas
para aquisição de grelhas metálicas em aço carbono, estando o edital à disposição dos
interessados,  no endereço e le trônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de
Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia (MG), 23 de outubro de 2019.
Paulo Sérgio Ferreira - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITA L   D E   L I C I T A Ç Ã O
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 131/2019 - PREGÃO

PRESENCIAL "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 133/2019, na
modalidade "PREGÃO PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço Item", dia 08 de novembro 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 locação de guindauto hidráulico
tipo munck com condutor/operador, durante o ano de 2020, em atendimento às Diretorias
Técnica e Drenagem Pluvial, 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), 23 de outubro de 2019. Paulo Sérgio Ferreira - Diretor Geral do DMAE

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 133/2019 - PREGÃO

PRESENCIAL "MENOR PREÇO ITEM"

ABANDONO DE EMPREGO

A empresa L&R HOSPITALAR COMERCIO E MANUTENÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 
ELÉTROMEDICOS LTDA CNPJ: 26.625.474/0001-12 com sede à rua Eduardo de Oliveira, nº 312, 
bairro Lídice, CEP: 38.400-068 Uberlândia-MG, solicita o comparecimento do funcionário GILSIMAR 
PEREIRA OLIVEIRA CTPS Série/Nº 18723 0090 MG, para prestar esclarecimento sobre sua 
ausência que ocorre desde a data 05/10/2019. Seu não comparecimento caracterizará abandono de 
emprego, conforme artigo 482, alínea “i” da CLT.

Objeto: Prestação de serviço de locação de veículos (veículo tipo sedan, veículo tipo pick-
up e veículo tipo mini van).O Pregoeiro, em caráter excepcional e  tendo em vista ao pedido
de esclarecimento  ao Edital Pregão Eletrônico  nº 643/2019 interposto e, considerando a
necessidade de analisar os questionamentos aventados nesta impugnação  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 outubro de 2019.ROGER WUDSON RODRIGUES DIAS.Pregoeiro

DECISÃO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº643/2019
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E, de novo, 
a violência!

Na última segunda-feira, e pela segunda vez em 
menos de quarenta dias, a modelo Bhel Dietrich, 
esposa do volante palmeirense Bruno Henrique, foi 
agredida por um grupo de desocupados travestidos 
de torcedores de futebol em Curitiba. O Palmeiras 
acabara de empatar com o Athletico na Arena da Bai-
xada e um grupo de - repito - desocupados a ofen-
deu e lhe deu empurrões. Nem a companhia de uma 
criança e de um idoso junto à mulher intimidou os 
agressores. Confesso que me sinto triste quando me 
vejo na obrigação de escrever sobre a violência, seja 
ela qual for. Mas o silêncio, em contrapartida, é o pior 
caminho. 

Percebo que a mídia, principalmente a televisiva, 
contribui sobremaneira para esse comportamento 
absolutamente inaceitável de uma parcela de “torce-
dores” que insiste em priorizar o fanatismo por uma 
agremiação de futebol. A cada programa de debate 
após o fim das rodadas um bando de comentaristas 
aparece com um galão cheio de combustível, dis-
postos a incendiar o mato seco da tristeza por uma 
derrota ou da zombaria ao adversário perdedor. Não 
estou convicto de que seja meramente uma questão 
de opinião, mas o que penso é que isso não é salutar. 

O telespectador que rende audiência a esses pro-
gramas é bombardeado com toda a sorte de comen-
tários sobre supostas crises no seu time do coração, 
de provocações de jogadores de times adversários, 
de cobranças da própria imprensa aos clubes que 
atravessam más fases, o que claramente ultrapassa 
a função de um noticiário esportivo. Julgam fazer so-
mente análises críticas, mas não têm noção do real 
alcance de seus comentários no imaginário dos tor-
cedores mais fanáticos e violentos. 

É claro que não pretendo, aqui, isentar esses tor-
cedores de seus atos. Não me tome como ingênuo, 
caro leitor. Mas não posso aceitar o discurso raso e 
hipócrita de parte da imprensa esportiva televisiva 
que não reconhece sua parcela de contribuição para 
esta barbárie que volta, gradativamente, a habitar o 
meio esportivo. Já não é mais possível externar nos-
sas convicções ideológicas nas arquibancadas, sem 
que sejamos vilipendiados e reprimidos por grupos 
de torcedores médios intolerantes. 

Lembrei-me de um jogo do UEC no Parque do Sa-
biá, pelo Módulo II deste ano, em que um intolerante 
que se julgava torcedor ofendia veementemente uma 
auxiliar de arbitragem pelo fato de ela ser mulher. O 
mesmo torcedor, ao final da partida, voltou a ofendê-
la atribuindo-lhe a culpa pelo resultado insatisfatório 
do Verdão. Se observarmos de modo crítico os pro-
gramas de futebol televisivos, as poucas mulheres 
que deles participam ocupam papéis coadjuvantes 
que, quando não são caricatos, pouco são chama-
dos à conversa. 

Mas talvez isso seja só mais um “mi mi mi” na 
perspectiva do brasileiro médio!

O conteúdo desta coluna é de responsabilidade 
do autor e não representa, necessariamente, 

a opinião do Diário de Uberlândia.
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Praia voltará a disputar a 
elite do futsal brasileiro

 � ÉDER SOARES

O Praia Clube estará de 
volta à elite do futsal brasileiro 
depois de nove anos. O pre-
sidente do clube, Guto Braga, 
afirmou que os trabalhos co-
meçaram para a formatação da 
equipe que disputará a edição 
2020 da Liga Futsal, o Campe-
onato Brasileiro da modalidade, 
que o Praia disputou pela última 
vez em 2011, quando a franquia 
foi vendida para uma equipe 
paulista.

O Praia participou da Liga 
Futsal entre 2008 e 2011 e 
nunca conseguiu passar da 
fase classificatória. Na primeira 
temporada, o time terminou 
na 18ª posição; em 2009 foi 
o 15º, em 2010 foi o 16º e na 
última participação obteve a 
pior campanha, terminando em 
20º lugar.

A edição de 2020 está pre-
vista para começar em meados 
de abril do ano que vem, perí-
odo que coincide justamente 
com o final de temporada da 
Superliga de Vôlei Feminina, o 
que garantirá ao clube praiano 
um calendário cheio de compe-

tições profissionais ao longo do 
ano, já que o término do futsal 
também coincide com o início 
da temporada seguinte do vôlei.

Segundo Guto Braga, o 
retorno da equipe adulta à Liga 
Futsal, um sonho antigo, foi de-
finido em conjunto com toda a 
diretoria. Ele garante que é um 
esporte que chega para ficar e 
ser competitivo.

“Estamos conversando com 
nomes de expressão do futsal 
brasileiro, alguns conhecidos 
na nossa cidade, para este 
começo de trabalho. A intensão 
é mesclar experiência com 
juventude, já que Uberlândia é 
um celeiro de atletas. Mas em 
um primeiro instante, vamos 
privilegiar os jogadores que 
temos aqui”, disse Guto Braga.

A diretoria praiana ainda 
não fala de possíveis nomes de 
atletas ou mesmo do treinador 
para a primeira temporada, mas 
um dos cotados para o coman-
do técnico poderá ser Marcelo 
Duarte, o Morcego, treinador 
das categorias de base do 
Praia e também do time adulto 
nas competições regionais e 
estaduais. 


