
COMARCA DE UBERLÂNDIA/MG – 7ª VARA CÍVEL – EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE
VINTE (20) DIAS DE: MARCELO MOREIRA BARBOSA, que se encontra em lugar incerto e não
sabido. O Dr. Paulo Fernando Naves de Resende, Juiz de Direito da 7ª Vara Cível, FAZ SABER
a todos quantos o presente virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente terceiros
interessados, que se acha em curso perante este Juízo e Secretaria, os autos nº 5007898-
09.2019.8.13.0702 da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR, requerida
por BANCO J. SAFRA S. A, Instituição financeira, com CNPJ nº 03.017.677/0001-20,contra
MARCELO MOREIRA BARBOSA, CNPJ nº 17.641.436/0001-62, atualmente em local incerto e
não sabido. Alega a autora que concedeu ao requerido um financiamento no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), a ser pago em 36 prestações mensagens sucessivas, no valor de R$ 1.284,19,
cada, com vencimento inicial em 30/08/2018 final em 30/07/2021, mediante Contrato de
Financiamento n.º 131024671, para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária,
celebrado em 27/07/18. Em garantia das obrigações assumidas o requerido transferiu em Alienação
Fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato a saber: um automóvel MARCA FIAT;
MODELO: STRADA ADV CD DUAL; COR PRATA; ANO 2013; PLACA ONA1880; RENAVAN:
00506250857, Chassi: 9BD27846PD7617173. Ocorre, porém, que o requerido tornou-se
inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 30/12/18 incorrendo
em mora desde então, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da
Lei 13.043/2014 bem como artigo 394 e seguintes do Código Civil. Pelo MM. Juiz, foi determinada
a citação. Assim, pelo presente, CITA E CHAMA o requerido: MARCELO MOREIRA BARBOSA.,
acima qualificado, para os termos da ação, bem como para que apresenta(m) contestação,
querendo, no prazo de quinze (15) dias, contados do prazo final de dilação do edital, com a
advertência de que não havendo contestação, presumir-se-ão, como verdadeiros os fatos alegados
pelos requerentes (art. 344, do CPC) e de que ser-lhe a nomeado Curador Especial em caso de
revelia. Para que ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente. DADO E PASSADO
nesta cidade de Uberlândia-MG, aos 26 de abril de 2021. Eu, Dinamene Piau Ferreira, Oficial de
Apoio Judicial, o digitei e subscrevo.PAULO FERNANDO NAVES DE RESENDE - Juiz de Direito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 21/2021. Será realizado no dia 27 de maio de 
2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 080/2021, na Modalidade de Pregão Presencial 
de n° 21/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa para 
a prestação de serviços de assessoria, elaboração, monitoramento, execução dos programas 
da educação, com apoio pedagógico e capacitação de docentes, para atender a Gestão da 
Secretaria Municipal  de Educação, com participação exclusiva de micro empresas, empresas 
de pequeno porte e micro empreendedor individual. Editais e inf. no e-mail licitacao@
coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG,  12 de maio de 
2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira.

Concessão de Licença de Operação

O FRIGORÍFICO CONFIANÇA EIRELI,CNPJ 33.981.438/0001-57 por determinação da 
Superintendência Regional de Meio Ambiente do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba - 
SUPRAM/TMAP/COPAM, torna público que obteve por decisão da Câmara Técnica 
Especializada em Atividades Industrias, em reunião realizada no dia 27/04/2021, por meio 
do Processo Administrativo nº 38611/2013/002/2019, a Renovação da Licença de 
Operação (LO 040/2021), para atividades de Abate de animais de grande porte (bovinos,e-
qüinos, bubalinos, muares, etc.) (D-01-03-1), Abate de animais de médio porte (suínos, 
ovinos, caprinos, etc) (D-01-02-4) e Processamento de subprodutos de origem animal para 
produção de sebo, óleos e farinha (D-01-05-8) localizado a Rodovia BR 050 S/Nº km 81, 
Bairro São Jorge,Uberlândia/MG.

Licença válida por 6 anos – até 27/04/2027.
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Inflação nos EUA faz dólar  
subir e ultrapassar R$5,30
 | BOLSA DE VALORES RECUA 2,65% E TEM PIOR DESEMPENHO DIÁRIO DESDE MARÇO

 � AGÊNCIA BRASIL

O aumento na inflação dos 
Estados Unidos provo-
cou impactos no merca-

do financeiro em todo o planeta 
nesta quarta-feira (12). O dólar 
reverteu a queda dos últimos 
dias e voltou a ficar acima de 
R$ 5,30, e a bolsa de valores 
retornou aos 119 mil pontos e 
teve o pior desempenho diário 
desde março.

O dólar comercial fechou o 
dia vendido a R$ 5,306, com 
alta de R$ 0,083 (+1,58%). A 
moeda norte-americana che-
gou a operar em queda durante 
a maior parte da manhã, mas 
reverteu o movimento por volta 
das 12h, quando foi divulgada 
a inflação norte-americana em 
abril. Apesar da alta de hoje, 
a divisa acumula queda de 
2,33% em maio e valorização 
de 2,25% em 2021.

A tensão no câmbio tam-

bém repetiu-se no mercado 
de ações. O índice Ibovespa, 
da B3, fechou aos 119.710 
pontos, com recuo de 2,65%. 
O indicador, que ontem tinha 
encostado em 123 mil pontos, 
teve a maior queda para um dia 
desde 8 de março.

A bolsa foi influenciada por 
Wall Street, onde os principais 
índices encerraram em forte 
queda. O Dow Jones, das em-
presas industriais, caiu 1,99%; 
o Nasdaq, das empresas de 
tecnologia, recuou 2,67%; e 
o S&P 500, das 500 maiores 
empresas, perdeu 2,15% hoje.

A inflação norte-americana 
em abril somou 0,8%, o maior 
resultado para o mês em 12 
anos. O número veio acima 
das expectativas do mercado, 
que previa, em média, inflação 
de 0,2%.

Apesar de o nível de em-
prego nos Estados Unidos 
estar reagindo menos que o 
esperado, o repique da infla-

MERCADO

ção aumentou as apostas de 
que o Federal Reserve (Ban-
co Central norte-americano) 
começará a reajustar os juros 
básicos da maior economia do 
planeta antes de dezembro de 

2022. Desde o ano passado, a 
taxa está numa faixa entre 0% 
e 0,25% ao ano, por causa do 
impacto econômico provocado 
pela pandemia de covid-19.

*COM INFORMAÇÕES DA REUTERS

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Inflação norte-americana 
teve o maior resultado 
para o mês em 12 anos
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