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Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 29 de Outubro de 2019
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, FREDERICO DONIZETE LIMA DA SILVA, CPF/CNPJ nº  
08081599681, 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 - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 
38400-096, 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$ 8.786,34, em 
28/10/2019, 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 144440436466-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 94266, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento 
ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° 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

Cartório Iturama
Endereço: RUA RIBEIRÃO SÃO DOMINGOS, 653, Centro, Iturama, MG - 38280-000

Horário de atendimento: segunda à sexta 08:00 às 12:00 e 13:30 às 17:00

Iturama, 30 de Outubro de 2019
Virma Morimotta Assis dos Santos

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Iturama, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem intimar 
o(a) devedor(a) fiduciante, DOMINGOS NOEL PINHEIRO, CPF/CNPJ nº 38537325856, 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 Iturama, 
RUA RIBEIRÃO SÃO DOMINGOS, 653, Centro, Iturama, MG - 38280-000, 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$ 3.351,97, em 29/10/2019, 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 844441312779-7 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 40410, do Livro 2 – 
Registro Geral, do Cartório Iturama . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o 
recibo deverá ser apresentado ao Cartório Iturama. 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 ITURAMA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

OBJETO: Aquisição de equipamento (máquina unitalizadora de medicamentos)
em atendimento a Secretaria Municipa l de Saúde.O Secretár io Munic ipal  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 d ia 27/11 /2019,  no en dereço
www.comprasgovernamentais.gov.br, respeitando o prazo legal.  Informa ainda,
que o detalhamento das alterações encontra-se no sít io da Prefeitura Municipal
de Uber l ândia no l ink  L ic i tações  e n o por ta l
www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia, 29 de outubro de 2019.Gladstone
Rodrigues da Cunha Filho.Secretário Municipal de Saúde

REPUBLICADO COM CORREÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 697/2019

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

SE nº 017/2019 (ID 1711), realizado para a Contratação de Empresa para Pres-
tação de Serviços Médicos na Especialidade de Neurocirurgia. Para informações 
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.

ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 29.434.111/0001-98 - NIRE 3130011954-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Data, Horário e Local: Em 02/09/2019, às 13h30, na sede social da Argovias Administração e Participações S.A (“Companhia”) 
localizada na Rua Jaime Ribeiro da Luz, nº 971 - sala 32, Bairro Santa Mônica, na Cidade de Uberlândia/MG, CEP 38408-188. 
Convocação e Presença: Dispensada a convocação, na forma do artigo 124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 6.404”), 
tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença. Mesa: Presidente: o 
Sr. Nicolò Caffo, e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a apreciação dos pedidos de renúncia 
apresentados nesta data pelos diretores da Companhia; e (ii) a eleição da nova diretoria da Companhia. Deliberações: Após exame 
e das matérias constantes da ordem do dia, a acionista aprovou, sem quaisquer ressalvas: (i) Aceitar as renúncias apresentada 
pelos Srs. José Carlos Cassaniga, ao cargo de Diretor Presidente da Companhia; e José de Lima Palermo Filho, ao cargo de Diretor 
Administrativo da Companhia (“Anexo I”) e (“Anexo II”), respectivamente; e (ii) A eleição, para o mandato de 02 anos ou até a eleição 
da nova diretoria, o que ocorrer por último, do Sr. Alberto Luiz Lodi, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 57.132.621-3 
SSP-SP, CPF/ME nº 666.535.766-04, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, 
conjuntos 31/32, Vila Olímpia, para o cargo de Diretor Presidente; e do Sr. Luis Carlos Lima Salvador, brasileiro, casado, 
engenheiro, RG nº 10.473.268 e CPF/ME nº 046.440.586-61, residente e domiciliado em Uberlândia/MG, com escritório na Rua 
Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, para o cargo de Diretor Administrativo. Os Diretores ora eleitos tomarão 
posse mediante assinatura, no prazo legal, do competente termo de posse a ser lavrado no livro de atas de reuniões da Diretoria da 
Companhia, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., declarando, sob as penas da lei e para todos os fins de direito, não estarem 
inclusos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possam impedi-los de exercer atividade empresarial ou a administração de 
sociedades empresárias. Os Diretores são investidos em todos os poderes e atribuições estipulados pela lei e pelo Estatuto Social 
da Companhia. Os Diretores ora eleitos tomarão posse mediante assinatura, no prazo legal, do competente termo de posse a ser 
lavrado no livro de atas de reuniões da Diretoria da Companhia, nos termos do artigo 147 da Lei das S.A., declarando, sob as penas 
da lei e para todos os fins de direito, não estarem inclusos em nenhum dos crimes previstos em Lei, que possam impedi-los de 
exercer atividade empresarial ou a administração de sociedades empresárias. Os Diretores são investidos em todos os poderes e 
atribuições estipulados pela lei e pelo Estatuto Social da Companhia. O acionista autorizou os diretores a tomar todas as providências 
necessárias para formalizar as deliberações acima, bem como publicar a presente ata na forma de extrato, conforme §3º do artigo 
130 da Lei 6.404. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo 
necessário à lavratura da presente ata, que lida e achada conforme vai assinada pelos presentes. Uberlândia, 02/09/2019. Mesa: 
Nicolò Caffo e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti. Acionista: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (representada por Marcello 
Guidotti e Marcelo Lucon). Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Marcello Guidotti - Secretário. 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 7464763 em 11/09/2019. Protocolo 193939185 - 
03/09/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito 
Mútuo dos Empregados do Grupo Algar e Empreendedores do Triângulo Mineiro Ltda. 
- SICOOB TRIÂNGULO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, 
convoca os associados, que nesta data são em número de 2.877 (dois mil oitocentos e 
setenta e sete), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraor-
dinária, a ser realizada no dia 12 de Novembro de 2019, e por sua sede não comportar, 
se realizará no salão de eventos do Hotel Universo Palace, situado a Rua Duque de 
Caxias nº 314, Centro, nesta cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, em 
primeira convocação às 15:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associa-
dos; às 16:00 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda 
convocação; ou às 17:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, 
em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a 
ordem do dia:
 1.Reforma Integral do Estatuto Social, com destaque para alteração do  
 endereço da sede da cooperativa.
 2.Outros assuntos de interesse social sem caráter deliberativo

Uberlândia (MG), 01 de Novembro de 2019.
José Wilson Ferreira

 Presidente Conselho de Administração

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPRE-
GADOS DO GRUPO ALGAR E EMPREENDEDORES DO 
TRIÂNGULO MINEIRO LTDA – SICOOB TRIÂNGULO
Rua Duque de Caxias nº 75 - Centro
Uberlândia/MG - CEP 38.400-142
CNPJ: 01.296.040/0001-95 - NIRE: 31400018972

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

ARTES MARCIAIS

Atletas de Judô e Jiu-Jitsu se 
UNEM PARA PROMOVER O BEM

 | EVENTO TERÁ EXIBIÇÃO 
DE ATLETAS E DOAÇÕES 
DESTINADAS À ONG 
RESPONSÁVEL PELO 
HOSPITAL DO CÂNCER

 � DA REDAÇÃO

Atletas de Judô e Jiu-
Jitsu de São Paulo, 
Uberaba, Uberlândia 

e Belo Horizonte vão se unir 
e lutar juntos em um even-
to esportivo que acontece 
neste sábado, a partir das 
12h, no Campus da Univer-
sidade Federal de Uberlân-
dia (UFU), no bairro Santa 
Mônica. A ideia é que, por 
meio dos atletas, as diversas 
academias se unam para 
promover o bem. O evento 
recebe o nome de “Lutando 
pela Vida” e, além das ações 
no tatame, o encontro do 
Judô e do Jiu-Jítsu move 
doações para o Grupo Luta 
pela Vida, ONG responsável 
pelo Hospital do Câncer de 
Uberlândia.

Segundo um dos organi-
zadores, Isaque Barbosa, o 
evento também se foca na 
mobilização para doação 
de sangue e cadastro de 
doadores medula óssea. 
“Nosso objetivo é celebrar os 
valores do esporte de força e 
solidariedade, dentro e fora 
do tatame”, disse Barbosa. 

uma troca de experiência 
entre todos os participantes; 
e o encerramento, que será 
uma confraternização com 
show ao vivo, com praça de 
alimentação e bar beneficen-
te que é aberto ao público. 

Segundo Barbosa, qual-
quer pessoa pode assistir 
ao evento, e principalmente 
estar na confraternização 
que irá marcar a mobilização 
solidária. Já para entrar no 
tatame é preciso ser atleta ou 

praticante de artes marciais. 
“Do faixa branca ao preta, 
todos são mais que bem-vin-
dos, mas é importante que os 
atletas já estejam em contato 
com as técnicas”, afirmou.

O objetivo agora, ainda de 
acordo com Isaque Barbosa, 
é reunir o maior número de 
atletas e amigos do esporte. 
“Gostaríamos de sensibilizar 
todos os praticantes e atletas 
dessas modalidades de luta. 
É uma causa nobre”.

 � ESPAÇO CONHEÇA 
UMA HISTÓRIA

O “Lutando pela Vida” 
terá um espaço especial 
para pessoas que queiram 
conhecer histórias de vida. 
Em parceria com a ONG 
Bella Aquarela, alguns atle-
tas como o jogador Neto, 
melhor do mundo do Futsal 
em 2012, Lael Rodrigues, 
CEO de uma importante 
organização social em São 
Paulo e faixa preta convidado 
do evento, além de outras 
personalidades da região, 
estarão presentes para trocar 
ideias e contar suas histórias 
de superação.

 � ESPAÇO PAR 
PERFEITO

O evento ainda traz um 
espaço idealizado pelas ONGs 
Salve Mais Um, 5ml de Solida-
riedade e Grupo Luta Pela Vida 
com o propósito de conscienti-
zar sobre o cadastro de doador 
de medula óssea e fazer novos  
cadastros de doadores para o 
Hemocentro de Uberlândia.

Para participar o atleta ou 
praticante pode optar por pla-
nos que variam de R$ 40 a R$ 
50, e move obrigatoriamente 
uma doação direta ao Hospital 
do Câncer, através do site dis-
ponível na página de Instagram 
do evento: @_lutandopelavida

O evento se divide em 
três momentos diferentes: o 
encontro, que é o pré-treino 
montado para a integra-
ção entre as academias; o 
intercâmbio, em que dois 
tatames são montados, um 
para atletas de Judô e outro 
para o Jiu-Jitsu, onde os 
treinos são dirigidos pelos 
mestres, mas proporciona 

FOTOS: DIVULGAÇÃO


