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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 grupo gerador à dieses em atendimento a Secretaria
Municipal de Saúde.O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público
e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa, que devido
à alteração do edital,  e que a mesma influencia na elaboração da proposta.
Esclarece que a sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
es tará aber ta até à s  09:00 horas  do d ia 19/11/2019,  no e ndereço
www.comprasgovernamentais.gov.br, respeitando o prazo legal.  Informa ainda,
que o detalhamento das alterações encontra-se no sít io da Prefeitura Municipal
de Uberlândia no link Licitações e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br.
Uberlândia, 01 de novembro de 2019.Roger Wudson Rodrigues Dias.Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 583/2019

A empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA, solicita 
o comparecimento do(a) colaborador GRAZIANE GONÇALVES 
SCAIN CTPS: 000201167 / 0060 data em 02/04/2018 à empresa no 
prazo de 48 horas para retomada de suas atividades profissionais, 
sob pena de aplicação das medidas disciplinares cabíveis.

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

AUTOMOBILISMO

F1 cria teto de gasto
para temporada 2021

A Fórmula 1 anunciou o 
novo regulamento da cate-
goria, previsto para entrar em 
vigor a partir de 2021. Entre 
as principais mudanças está a 
criação de um teto de gastos 
para cada equipe, estimado 
em US$ 175 milhões (R$ 700 
milhões) por temporada.

Segundo Chase Carey, di-
retor-executivo da F-1, a meta 
é equilibrar a disputa entre os 
pilotos. “As novas regras surgi-
ram de um processo detalhado 
de dois anos de análises de 
questões técnicas, esportivas 
e financeiras”, disse. “O ob-
jetivo sempre foi melhorar a 
competição e ação na pista.”

Atualmente, há um abismo 
entre a capacidade financeira 
das escuderias. Segundo o 
site Grande Prêmio, metade 
delas sofreria cortes conside-
ráveis em seus investimentos 
com o teto. O portal cita, por 
exemplo, que a Ferrari foi a 
equipe que mais gastou em 
2018, US$ 410 milhões (R$ 
1,6 bilhão).

A Mercedes, que há três 
provas do fim desta tempo-
rada já confirmou o título de 
construtores e vê Lewis Ha-
milton muito próximo da sexta 
conquista do Mundial, gastou 
no ano passado cerca de US$ 
400 milhões (R$ 1,5 bilhão).  
Somente 5 das 10 equipes da 
categoria gastaram, em 2018, 
valores abaixo do novo teto 
e, portanto, teoricamente po-
deriam ser beneficiadas. São 
elas Williams, Toro Rosso, Alfa 
Romeo, Haas e Racing Point. 
No documento que especifica 
as alterações do regulamento, 
a direção da F-1 enfatiza que, 
com o teto de gasto, espera ter 
um “esporte no qual o sucesso 

é determinado mais pela forma 
como uma equipe gasta seu 
dinheiro, não quanto gasta”.

A partir de 2021, os carros 
de F-1 também terão mudan-
ças em seu design e aerodinâ-
mica. As rodas vão passar de 
13 para 18 polegadas e terão 
um apêndice em cima.

As asas traseiras e diantei-
ras passarão a ser mais sim-
plificadas para gerar menos 
turbulência para os carros de 
trás. A ideia é diminuir o im-
pacto do “ar sujo” sobre o piloto 
que estiver tentando fazer uma 
ultrapassagem.

Atualmente, há uma esti-
mativa de que um carro perca 
de 40% a 50% de pressão ae-
rodinâmica devido ao “ar sujo”. 
Com as mudanças, espera-se 
que esse nível reduza para 
10% e faça com que os carros 
possam andar mais próximos, 
o que deve aumentar o núme-
ro de ultrapassagens.

As equipes também terão 
limitações para fazer mudan-
ças no desenho do carro ao 
longo de uma temporada. 
Dessa forma, a F-1 quer im-
pedir que, de uma corrida 
para outra, os carros sofram 
grandes modificações que 
possam diminuir a competitivi-
dade. “A aprovação das regras 
pelo conselho mundial é um 
momento decisivo e ajudará 
a proporcionar corridas roda a 
roda mais emocionantes para 
todos os nossos fãs”, afirmou 
Chase Carey.  

A federação divulgou, ain-
da, imagens conceituais de 
como deverão ser os carros 
de F-1 em 2021.

 � FOLHAPRESS

SÃO PAULO

Apático, Pato pode
perder titularidade

Para boa parte da torcida, 
Alexandre Pato virou o símbo-
lo da apatia do São Paulo na 
derrota por 3 a 0 para o Pal-
meiras, na última quarta-feira 
(30), no Allianz Parque. O ata-
cante encostou pouco na bola 
e acabou sendo substituído 
por Raniel durante o segundo 
tempo. Essa, porém, não foi 
a primeira atuação abaixo do 
esperado do camisa 7. Por 
isso, a comissão técnica tenta 
encontrar uma explicação 
para a queda de produção 
do jogador, que pode perder a 
sua vaga entre os titulares no 
duelo com a Chapecoense, 
hoje, em Chapecó.

Contratado no fim de mar-
ço, quando a equipe disputa-
va a fase final do Paulista, ele 
só foi liberado para estrear no 
Brasileirão, no dia 27 de abril. 
O fato de ter ficado muito tem-
po sem atuar -a última rodada 
do Campeonato Chinês fora 
disputada no dia 11 de novem-
bro de 2018- comprometeu 
o condicionamento físico do 
atleta. Tal fato pode explicar 
também as lesões que ele 
sofreu nesta temporada.

O posicionamento do joga-
dor é algo que também pode 
ajudar a elucidar o caso. O 
atacante já declarou diversas 
vezes que não gosta de atuar 

como centroavante.
Com a ausência de Pablo, 

que também não pôde entrar 
em campo em diversas par-
tidas por causa problemas 
médicos, Pato teve de jogar 
mais centralizado e rendeu 
muito abaixo do esperado. 
Mas não é que Fernando 
Diniz espere ver o jogador 
fixo na área. Pato ainda tem 
margem de manobra em meio 
a seu sistema.

A falta de atenção também 
motiva as críticas. Na partida 
contra o Avaí, por exemplo, 
ele perdeu uma oportunida-
de incrível. Sem goleiro, o 
atacante mandou a bola para 
fora. Essa foi a chance mais 
clara desperdiçada na oca-
sião. Mas o atacante falhou 
seguidas vezes, já desper-
tando críticas da torcida, a 
despeito da vitória.

Quando retornou ao São 
Paulo neste ano, Pato não 
tinha a indicação do então 
técnico Cuca. Aos poucos, ga-
nhou o seu espaço. Fernando 
Diniz também parece manter 
a confiança no atacante e, 
sempre que possível, o elogia. 
Ainda assim, no dia a dia, o 
treinador procura entender 
melhor a situação.

 � FOLHAPRESS

Cruzeiro busca parceria 
para ficar com Orejuela
 | CLUBE PRECISARÁ DE R$ 6,7 MILHÕES PARA TER LATERAL EM DEFINITIVO

 � FOLHAPRESS

Um dos melhores joga-
dores do Cruzeiro nesta 
temporada, o lateral 

direito Orejuela está com seu 
futuro indefinido na Toca da 
Raposa.

Em situação financeira deli-
cada, o clube celeste precisará 
pagar 1,5 milhão de euros (R$ 
6,7 milhões) no final do ano 
para comprar o jogador em 
definitivo, mas não tem esse 
recurso e dependerá da ajuda 
de parceiros para bancar a 
contratação. Quem confirmou 
a situação foi Zezé Perrella, 
gestor de futebol da equipe.

Na noite de quinta (31), 
Orejuela esteve presente na 
vitória do Cruzeiro por 2 a 0 
contra o Botafogo. Na partida 
anterior, contra o Fortaleza, o 
jogador já havia se destacado 
positivamente marcando seu 
primeiro gol com a camisa es-
trelada. Com o triunfo no Rio, 
o Cruzeiro foi aos 32 pontos 
e subiu para o 16º lugar, dei-
xando a zona de rebaixamento 
após dez rodadas.

“Temos opção de comprar 
50% dos direitos dele. Estou 
procurando alguns negócios 
para viabilizar essa situação, 
para exercer a prioridade. Em 
momento nenhum, nunca pen-
sei em não ficar com o jogador. 
Queremos exercer essa priori-
dade. Se a situação financeira 
não permitir, não vamos exer-
cer. Mas estou trabalhando 
dia e noite para que a gente 
consiga exercer essa opção. 
Ele disse para mim que quer 
ficar no Cruzeiro. Não posso 
prometer a permanência, mas 
estou trabalhando com patro-
cinadores, investidores. É um 
jogador muito importante para 
a gente hoje. Tenho para mim 
que tem um futuro brilhante”, 
disse Perrella, em entrevista à 
Rádio Itatiaia.

Atualmente, o colombiano 
está emprestado pelo Ajax 

FUTEBOL

(HOL) ao Cruzeiro. Orejuela 
chegou no início do ano, a 
princípio para ser o reserva 
de Edilson, mas mostrou um 
futebol convincente já nas pri-
meiras partidas da temporada, 
conquistando o posto de titular 
ainda no primeiro semestre.

Para ficar com o jogador, o 
clube precisará pagar a quan-
tia de 1,5 milhão de euros, 
fixada pelos holandeses no 
contrato de empréstimo válido 
até o final do ano.

CRUZEIRO/DIVULGAÇÃO

Orejuela veio de empréstimo do 
Ajax para ser reserva de Edilson, 
mas assumiu titularidade


