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

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

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.

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS S.A.
CNPJ/MF nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890 

Edital de Primeira Convocação aos Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, em Série 

Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Concessionária de Rodovias Minas 
Gerais Goiás S.A., para se Reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas

Nos termos da Cláusula 8.2.2. do “Instrumento Particular de Escritura da 1ª (primeira) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, em Série Única, para 
Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A.” (“Escritura 
de Emissão”), celebrado entre a CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS S.A., sociedade 
anônima com registro de companhia aberta categoria “B” perante a Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), 
com sede na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua José Rodrigues Queiroz Filho, nº 1.529, 
Bairro Santa Mônica, CEP 38.408-252, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 19.208.022/0001-70 (“Companhia”), e a 
PENTÁGONO S.A. DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS, instituição financeira com sede 
na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Avenida das Américas, nº 4200, bloco 08, ala B, 
salas 302, 303 e 304, Bairro Barra da Tijuca, CEP 22640-102, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 17.343.682/0001-38, 
na qualidade de agente fiduciário (“Agente Fiduciário”), ficam os senhores titulares de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie com garantia real e fidejussória, em série única, da 1ª (primeira) emissão 
da Companhia (“Debenturistas”, “Debêntures” e “Emissão”), e o Agente Fiduciário, convocados a participar da 
Assembleia Geral de Debenturistas, que se realizará, em primeira convocação, no dia 26 de novembro de 2019, 
às 10 horas, na Rua Gomes de Carvalho, n° 1.510, 3° andar, Vila Olímpia, cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) a alteração do preâmbulo e das Cláusulas 1.2.1, 2.2.1, 
4.15.1., item “(ii)”, 4.15.2., 4.15.3, 4.15.9, 4.17.1, 5.10, 6.3.1, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5, 6.4.6, item “(v)”, 6.4.7, 
6.4.9, 7.6.1., item “(k)”, 9.1., itens “(g)”, “(j)” e “(v)”, 10.1.1, bem como exclusão da Cláusula 10.8., da Escritura 
de Emissão, de forma a refletir a transferência do controle da Argovias Administração e Participações S.A. 
(“Argovias”), sociedade controladora da Companhia, para a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (“ECS”), e a 
consequente assunção pela ECS, a partir da data de celebração do Terceiro Aditamento à Escritura de Emissão 
(conforme abaixo definido), das obrigações e compromissos dos antigos acionistas da Companhia, quais sejam 
a Engenharia e Comércio Bandeirantes Ltda.., a Ellenco Participações Ltda., a Construtora Estrutural Ltda., a 
Gregor Participações Ltda., a Construtora Kamilos Ltda., a Maqterra Transportes e Terraplanagem Ltda., a Senpar 
Ltda., TCL – Tecnologia e Construções Ltda., a Vale do Rio Novo engenharia e Construções Ltda., a Transvale 
Pavimentação e Terraplanagem Ltda., a JJPM Empreendimentos e Participações S.A., a Majic Participações S.A., 
a Majic Participações Ltda., a Estrutural Participações e Comércio S.A. e a Katapri Participções S.A., decorrentes 
da Escritura de Emissão; (b) a alteração dos itens “(x)” e “(z)” da Cláusula 5.1. da Escritura de Emissão, para ajustar 
um referência cruzada errada no item “(x)”, e o teor da hipótese de vencimento antecipado não-automática prevista 
no item “(z)”, em razão das declarações e garantias a serem prestadas pela ECS no âmbito do Terceiro Aditamento 
à Escritura de Emissão; (c) a concessão de perdão (waiver) em razão do descumprimento da obrigação prevista 
no item “(oo)” da Cláusula 6.1.1 da Escritura de Emissão; (d) a alteração da obrigação prevista no item “(oo)” da 
Cláusula 6.1.1 da Escritura de Emissão, a qual passaria a vigorar com a seguinte nova redação: “6.1.1 Observadas 
as demais obrigações previstas nesta Escritura de Emissão, enquanto o saldo devedor das Debêntures não for 
integralmente pago, a Emissora obriga-se, ainda, a: (...) (oo) contratar às suas expensas uma das Agências de 
Classificação de Risco para realizar a primeira classificação de risco (rating) das Debêntures até 31 de dezembro 
de 2020. A classificação de risco (rating) das Debêntures deverá ser realizada anualmente a partir da expedição 
do primeiro relatório de classificação de risco (rating), por uma das Agências de Classificação de Risco, até o 
vencimento das Debêntures e deverá ser divulgada amplamente ao mercado e entregue ao Agente Fiduciário no 
prazo de até 5 (cinco) Dias Úteis contados da data de seu recebimento pela Emissora”; (e) autorização para o 
Agente Fiduciário celebrar o “Terceiro Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão 
de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e Fidejussória, em Série 
Única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás 
S.A.”, em conjunto com a Companhia, a Argovias e ECS (“Terceiro Aditamento à Escritura de Emissão”), a fim de 
refletir as alterações descritas nos itens “(a)”, “(b)” e “(d)” acima, conforme aplicável, e consolidar a Escritura de 
Emissão; e (f) autorização para que o Agente Fiduciário, em conjunto com a Companhia, tome todas as medidas 
necessárias em razão das deliberações a serem tomadas na assembleia pelos debenturistas. Informações 
Gerais: Os Debenturistas poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento 
público ou particular, com reconhecimento das firmas, acompanhada de cópia de documento de identidade do 
outorgado. Os instrumentos de mandato com poderes para representação na referida assembleia deverão ser 
encaminhados previamente por e-mail, para invest@ecorodovias.com.br e assembleias@pentagonotrustee.com.
br, com, ao menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em relação à data de realização da assembleia e os 
procuradores deverão se apresentar na assembleia munidos do respectivo documento de identidade, bem como, 
dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Companhia e ao Agente Fiduciário. Uberlândia/
MG, 25 de outubro de 2019. 

Revaldere de Castro torna público que obteve do Conselho Estadual de 
Política Ambiental - COPAM, durante a 33ª Reunião Ordinária da CAP, 
realizada no dia 26/09/2019, por meio do processo 04700/2004/002/2015, 
Licença de Operação Corretiva (LOC) para a atividade de horticultura e 
culturas anuais, desenvolvidas na Fazenda São Pedro, município de Nova 
Ponte/MG, pelo prazo de 10 anos.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº. 711/2019
OBJETO: Aquisição de materiais (inseticidas e outros).O Secretário Municipal de Saúde,
no uso de suas atribuições legais, torna público e para conhecimento das licitantes e de
quem mais interessar possa, que houve revogação dos itens 01 e 05 do Edital, conforme
solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Esclarece que a sessão pública na Internet
para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 18/11/2019, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br, respeitando o prazo legal. Informa ainda,
que o detalhamento das alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de
Uberlândia no link Licitações e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia,
23 de outubro de 2019.Gladstone Rodrigues da Cunha Filho.Secretário Municipal de
Saúde

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 293/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO GLOBAL"
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO através da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará licitação supramencionada - Objeto: Manutenção corretiva, preventiva e preditiva
nos sistemas, equipamentos e instalações prediais das Escolas Municipais de Uberlândia.
A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00
horas do dia 22/11/2019, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br Uberlândia,
MG, 24 de outubro de 2019.TÂNIA MARIA DE SOUZA TOLEDO,SECRETÁRIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

A Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela Portaria nº
47.056, publicada no Diário Oficial do Município em 14 de agosto de 2019, no uso de suas
atribuições, com fundamento no art. 214 da Lei Complementar nº 040/92, CITA a servidora
pública municipal Dayse Naves Rodrigues, matrícula nº 28.374-6, pelo presente edital, por se
encontrar em local incerto e não sabido, não sendo encontrada no endereço residencial e
domiciliar registrado em seus assentamentos funcionais (artigo 163, XV, da Lei Complementar
040/1992), dos termos de sua INDICIAÇÃO no Processo Administrativo Disciplinar nº 63/2019,
tendo em vista inobservância dos artigos 163, I, II, III, IV, X e XV, 180, II e III, 186 e 187 da LC
040/1992, para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente sua defesa. A não apresentação de
defesa por parte do servidor citado implicará em revelia, com o prosseguimento do processo
nos termos da Súmula Vinculante nº 5 do Supremo Tribunal Federal, por esta
Comissão.Uberlândia, 23 de outubro de 2019..Ana Cláudia Alvarenga Melo Baron.Presidente da
Comissão Processante

EDITAL DE CITAÇÃO E INDICIAÇÃO DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

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

AMADOR

Floresta e Tocantins levam 
vantagem em jogos de volta

 | TODAS AS PARTIDAS 
DAS QUARTAS 
DE FINAL DA 
DIVISÃO ESPECIAL 
ACONTECERÃO ÀS 
10H30

  ÉDER SOARES

A manhã deste domingo 
(27) será agitada pelos 
gramados de Uberlân-

dia, quando serão definidos 
os quatro semifinalistas da Di-
visão Especial do Campeonato 
Amador. Entre todos os times, 
o Floresta foi quem se deu 
melhor no último final semana, 
nos confrontos de ida. A equipe 
do técnico Carivan Cordeiro 
bateu o Tibery por 3 a 1, tendo 
a maior vantagem entre as 
oito equipes que seguem na 
competição.

O Dragão da Vila Operário 
pode perder até por um gol de 
diferença, enquanto o atual 
campeão, Tibery, precisa fazer 
três de diferença para avançar 

de forma direta, ou por dois 
para levar a decisão para as 
cobranças de pênaltis. As equi-
pes se enfrentam às 10h30, no 
Estádio Airton Borges. “É uma 
vantagem considerável, mas 
que não cabe acomodação, 
pois o Tibery irá jogar tudo 
o que pode para reverter a 
situação. Temos que ser uma 
equipe inteligente. Dessa for-
ma poderemos subir mais um 
degrau na competição”, disse 
Carivan. 

Outro que tem vantagem, 
mesmo que pequena, é o To-
cantins. O time bateu o Dona 
Zulmira no jogo de ida por 1 a 
0, e joga pelo empate para se 
classificar. O Zulmira precisa 
fazer um gol de diferença para 
levar para os pênaltis ou dois 
de diferença para se classificar 

diretamente. A partida será no 
Poliesportivo Dona Zulmira, 
também às 10h30.

“Tudo está em aberto e pre-
cisaremos saber administrar o 
jogo, é claro, jogando também 
para buscar a vitória. Ao final, 
se o empate for benéfico, va-
mos utilizar, mas não podemos 
nos agarrar nisso porque o 
Dona Zulmira tem uma equipe 
experiente”, afirmou o técnico 
do Toca, Fernando Diarara. 

Nos outros dois confrontos 
tudo está em aberto e quem 
vencer avança. Na rodada 
passada, América x Voluntá-
rios ficaram no empate por 1 a 
1, mesmo placar de Aurora x 
Santa Luzia. Em caso de novos 
empates, os jogos também 
terão as disputas de pênaltis.

SELEÇÃO BRASILEIRA

CONVOCAÇÃO É 100% “ESTRANGEIRA”
O técnico Tite divulgou, 

ontem, os 23 escolhidos por 
ele para tentar fazer a seleção 
brasileira se reencontrar com 
a vitória após quatro tropeços 
seguidos.

O treinador não chamou 
jogadores que atuam no Brasil, 
por estarem em fase decisiva 
da temporada, nem Neymar, 
que está machucado.

O atacante do Paris Sain-
t-Germain lesionou a coxa no 
último jogo da seleção, em 13 
de outubro, contra a Nigéria. A 
previsão inicial do clube fran-
cês é que ele ficasse parado 
por quatro semanas.

Os dois próximos compro-
missos da equipe nacional 
são contra Argentina e Coreia 
do Sul, respectivamente nos 
dias 15 e 19 de novembro. A 
primeira partida acontecerá na 
Arábia Saudita, e a segunda, 
nos Emirados Árabes Unidos.

Segundo Tite, outra ra-
zão para não ter convocado 
nenhum jogador que atue no 
Campeonato Brasileiro é dar 

oportunidade a jogadores mais 
jovens, como Douglas Luiz, 21, 
ex-Vasco e hoje no Aston Villa 
(ING), o lateral Emerson, 20, 
do espanhol Betis, e o goleiro 
Daniel Fuzato, 22, da Roma 
(ITA).

“São oportunidades para 
atletas jovens que estão fora 
do país e que eu estava acom-
panhando quando estavam 
aqui”, disse o treinador.

Questionado sobre ter ha-
vido alguma pressão do Fla-
mengo, líder do Brasileiro e 
finalista da Taça Libertadores, 
para que os atletas do clube 
fossem poupados da convo-
cação, o técnico despistou: 
“Não chegou a mim absoluta-
mente nada do Flamengo, [o 
presidente da CBF, Rogério] 
Caboclo não me passou água, 
não me disse nada”.

A última vitória da seleção 
brasileira foi contra o Peru, na 
final da Copa América. Desde 
então, empatou por 2 a 2 com 
a Colômbia e perdeu por 1 a 0 
para os peruanos em amisto-

sos nos Estados Unidos. Em 
Singapura, empatou por 1 a 1 
com Senegal e Nigéria.

 Essa foi a última convo-
cação do treinador antes de 
escolher quem representará 
o Brasil nas primeiras partidas 
das eliminatórias para a Copa 
do Mundo de 2022. O torneio 
começa em março de 2020.

Se a seleção principal pou-
pou os clubes brasileiros, a 
equipe olímpica, comandada 
pelo técnico André Jardine, 
chamou 11 atletas que atuam 
no país e que desfalcarão suas 
equipes pelo menos na 32ª e 
na 33ª rodadas do Brasileiro.

O São Paulo, por exemplo, 
perderá Antony no clássico 
contra o Santos, e o Corin-
thians, Pedrinho no duelo 
diante do Palmeiras.

A seleção sub-23 disputa-
rá, de 11 a 19 de novembro, 
o Torneio de Tenerife, na 
Espanha, com jogos contra 
Argentina, EUA e Chile.

VILMAR SILVA

O Tocantins, de 
camisa listrada, 
venceu o Dona 

Zulmira por 1 a 0 no 
jogo de ida 

CONVOCADOS PARA A SELEÇÃO PRINCIPAL

CONVOCADOS PARA A SELEÇÃO OLÍMPICA

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Daniel Fuzato (Roma)

Ederson (Manchester City)

Laterais

Danilo (Manchester City)

Emerson (Real Betis)

Alex Sandro (Juventus)

Renan Lodi (Atlético de 

Madrid)

Zagueiros

Éder Militão (Real Madrid)

Felipe (Atlético de Madrid)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (PSG)

Meias

Arthur (Barcelona)

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Lucas Paquetá (Milan)

Douglas Luiz (Aston Villa)
Philippe Coutinho (Bayern de 
Munique)

Atacantes
David Neres (Ajax)
Roberto Firmino (Liverpool)
Gabriel Jesus (Manchester 
City)
Richarlison (Everton)
Rodrygo (Real Madrid)
Willian (Chelsea)

Goleiros

Anderson (Athletico)

Ivan (Ponte Preta)

Phelipe (Grêmio)

Laterais

Dodô (Shakhtar Donetsk)

Guga (Atlético-MG)

Ayrton Lucas (Spartak Mos-

cou)

Caio Henrique (Fluminense)

Zagueiros

Ibañes (Atalanta)

Lyanco (Torino)

Rodrigo (Portimonense)

Walce (São Paulo)

Meias

Bruno Guimarães (Athletico)

Lucas Fernandes (Portimo-

nense)

Matheus Henrique (Grêmio)

Pedrinho (Corinthians)

Thiago Maia (Lille)

Wendel (Sporting)

Atacantes

Antony (São Paulo)

Artur (Bahia)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Matheus Cunha (RB Leipzig)

Paulinho (Bayer Leverkusen)

Pedro (Fiorentina)


