
EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 15 de julho de 2021, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 27 de julho de 2021, às 14h30min *. - (horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,  
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL 
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) 
S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 30/11/2012, cujo Fiduciante é  
GILVAN RODRIGUES GOMES, CPF/MF nº 052.441.418-13, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior 
a R$ 548.433,05 (Quinhentos e Quarenta e Oito Mil Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Cinco Centavos - atualizado conforme disposições 
contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 106, com a área privativa de 65,1950m², área de garagem de 12,0000m², correspondendo 
a vaga 11, e área total de 100,3524m²,do Residencial San Marino, sito Rua Professora Maria Alves Castilho, nº 1948, Bairro Santa Mônica, 
em Uberlândia/MG, melhor descrito na matrícula nº 149.568 do 1º Serviço registral de Imóveis de Uberlândia/MG”. Imóvel ocupado. 
Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já 
designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 170.486,31 (Cento e Setenta Mil Quatrocentos 
e Oitenta e Seis Reais e Trinta e Um Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da 
Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a 
documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, 
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (SC 1375-02).

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 085/2021 - Pregão Eletrônico - "Menor Preço Lote/
Item - Estimado". 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 085/2021, na modalidade
"Pregão Eletrônico" do tipo "Menor Preço Lote/Item - Estimado", via site da Caixa - CEF, perante Pregoeiro
designado, que receberá as Propostas Comerciais e Documentos de Habilitação até às 08:00 horas do dia
21 de julho de 2021, horário de Brasília - DF, tendo a Sessão Pública para recebimento dos lances das
15:00 horas até às 15:10 horas do dia 21 de julho de 2021. O processo licitatório, com Reserva de Cota
para Microempresa, Empresa de Pequeno Porte ou equiparadas, para contratar empresa de prestação de
serviço de transporte automotivo, com motorista, combustível e manutenção, em atendimento à Diretoria
Administrativa, estando o Edital à disposição no endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br,
condicionada a participação das empresas ao credenciamento no site até as 18:00 horas do dia 20 de julho
de de 2021. Os interessados poderão obter informações através do telefone (34) 3233-0872. Uberlândia,
MG, 02 de julho de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE.
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Os prazeres e 
precauções do 
inverno

Essa semana, “Ubercity”, 
nossa querida estrelinha do 
triângulo mineiro, registrou na 
ultima quarta-feira, às 7h, a me-
nor temperatura dos últimos 21 
anos na cidade. Os termôme-
tros marcaram 4,7oC, segundo 
o Laboratório de Climatologia 
e Recursos Hídricos da Univer-
sidade Federal de Uberlândia 
(UFU). Ainda segundo a UFU, 
essa baixa tão brusca é justi-
ficada por uma passagem de 
frente fria aqui na região.

Pois bem... para alguns (eu 
também), o inverno, é conside-
rado a mais elegante das quatro 
estações. Entretanto, também 
têm as pessoas que odeiam o 
inferno, digo, o inverno. Porém, 
tanto os que gostam quanto os 
que detestam, estão sujeitos a 
todas as consequências que a 
estação mais fria do ano traz 
para nossas vidas.

Tenho certeza absoluta 
que você já se deparou com 
algumas situações como ter 
que andar na rua com o vento 
gelado entrando na sua roupa. 
Quem sabe já ficou no ponto 
de ônibus às 6h da manhã 
esperando a limusine de pobre 
(busão), desejando a morte de 
tanto frio? E aquele sofrimento 
diário na hora de sair do ba-
nho?! Pelo amor de Deus! Não 
é horrível quando as camadas 
de roupa não são o bastante e 
a gente ainda sente cada parte 
do corpo congelar? Ahhhh e 
sobre o tempo que demoramos 
pra encontrarmos as “50” ca-
madas de roupa que combinem 
entre si pra nãos sairmos na 
rua parecendo um espanta-
lho?! E aquele sofrimento diário 

na hora de sair do banho?! Pelo 
amor de Deus!

Eu tenho uma boa notícia 
pra vocês. Quero que os dois 
grupos com opiniões divergen-
tes sobre o amor e ódio do frio 
sintam-se super acolhidos e 
bem quentinhos, pois a coluna 
de hoje é orientar todo mundo 
sobre o que fazer quando as 
temperaturas caem dessa 
maneira. Bom... antes de ves-
tir aquele cachecol que ficou 
guardado por 11 meses... a 
primeira coisa a se fazer é ficar 
de olho nos cuidados com a 
saúde. Afinal, nessa estação 
o clima fica bem seco, e é co-
mum o aumento de doenças 
respiratórias. Portanto, além 
de ficar de olho na saúde, é 
necessário que tome algumas 
medidas na higienização de 
casa, onde é possível con-
trolarmos melhor a qualidade 
do ar que respiramos. Porque 
em qualquer ambiente, tanto o 
excesso quanto a baixa umi-
dade do ar causam doenças, 
especialmente as respiratórias. 
Por isso é importantíssimo 
equilibrar essa umidade. 

A baixa umidade do ar, 
característica desta época do 

ano, pode trazer diversos in-
cômodos. Tanto a pele como 
as mucosas internas do corpo 
sofrem com o tempo seco, 
propiciando surgimento de 
doenças, como as dermatites 
e problemas nas vias respira-
tórias, além de provocar o au-
mento da frequência de coriza, 
sangramento nasal, tosse, chio 
no peito e pneumonias.

Para evitar tudo isso, algu-
mas recomendações são bem 
explícitas para colocarmos em 
prática. Por exemplo, beber-
mos bastante líquido, princi-
palmente água. Porque a água 
melhora a pele, as funções 
renais e atua no transporte e 
absorção de nutrientes.

Apesar de amarmos um ba-
nho bem quentinho, daqueles 
que saem fumaça da água, o 
tempo seco, o frio e o banho 
quente diminuem a camada 
natural de proteção da pele, 
que perde a lubrificação na-
tural, razão pela qual surgem 
as coceiras e dermatites que 
podem se agravar. Pois a pele 
resseca, diminuindo o manto 
de gordura, responsável por 
reter a umidade.

Por isso, devemos colocar 

em prática alguns hábitos 
bem simples e que podem 
evitar essas complicações. 
Por exemplo, hidratar a pele, 
usar hidratantes labiais, to-
mar banhos rápidos, evitar a 
utilização de buchas, manter 
a água numa temperatura 
morna, quase fria (isso é bee-
eeeem difícil, mas necessário 
e saudável). Devemos também 
usar sabonetes neutros, secar 
a pele bem suavemente, usar 
umidificador de ar e bacias de 
água em casa, aplicar soro 
para hidratar o nariz, evitar 
ambientes onde há fumaça de 
cigarro, evitar praticar esportes 
em locais com muita poluição 
e principalmente nos horários 
de baixa umidade (das 11h às 
16h). A exposição prolongada 
no ar condicionado também é 
prejudicial.

Enfim... algumas atitudes 
ajudam a diminuir os transtor-
nos causados pela soma do 
tempo seco, frio e baixa umida-
de. Afinal, tanto os que gostam 
quanto os que detestam, estão 
sujeitos às consequências que 
a estação mais fria do ano traz 
para nossas vidas. 
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