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ATHLETICO/DIVULGAÇÃO

CONTRATAÇÃO

CAMPEONATO BRASILEIRO

Santos iguala recorde
DE PONTUAÇÃO FORA
Ao vencer o Avaí na
quarta-feira (6), na Ressacada, o Santos chegou a
25 pontos ganhos atuando
como visitante nesta edição
do Campeonato Brasileiro.
Com isso, o clube igualou
sua melhor campanha fora
de casa desde que a competição começou a ser disputada por 20 clubes, em
2006.
A última vez que tinha
conseguido conquistar essa
pontuação longe de seus
domínios foi em 2007, quando precisou das 19 rodadas
para atingir a pontuação
-agora, ainda terá mais
três jogos como visitante.
Naquela ocasião foram oito
vitórias, um empate e dez
derrotas nos estádios de
adversários.
No Brasileiro deste ano
já são sete vitórias, quatro
empates e cinco derrotas
do Santos como visitante.
De 2007 para cá, as duas

melhores campanhas do
time alvinegro fora de casa
haviam sido registradas em
2016 e 2017, quando somou
24 e 23 pontos, respectivamente.
Nesta edição da competição, o time do técnico
Jorge Sampaoli ainda irá
viajar para medir forças
com Goiás, Fortaleza e
Athletico-PR. O primeiro
desses confrontos, contra
o time esmeraldino, será já
amanhã, a partir das 17h, no
estádio Serra Dourada, pela
32ª rodada do Brasileiro.
A equipe alvinegra já
iniciou ontem a preparação
para o duelo, em treino no
CT do Avaí, em Florianópolis. Os jogadores que foram
reservas na vitória por 2 a 1
sobre os avaianos participaram de atividade em campo,
enquanto os titulares fizeram trabalho regenerativo
na academia.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
UNIMED UBERLÂNDIA - COOPERATIVA REGIONAL
DE TRABALHO MÉDICO LIMITADA
CNPJ 17.790.718/0001-21
REGISTRO ANS Nº 384.577
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Diretor Presidente da UNIMED UBERLÂNDIA-COOPERATIVA REGIONAL DE TRABALHO MÉDICO LTDA, atendendo
a deliberação do Conselho de Administração, no uso das
atribuições conferidas pelo Estatuto Social (artigo 97, inciso
VI), convoca os senhores(as) sócios(as) com direito a voto, os
quais nesta data somam 944 (novecentos e quarenta e
quatro), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 20 de novembro de 2.019
(quarta-feira), no auditório da sede da Unimed Uberlândia,
situado na Avenida João Pinheiro, nº 639, centro, na cidade de
Uberlândia, em primeira convocação às 17:00 horas, com a
presença mínima de 2/3 (dois terços) dos sócios com direito a
voto, em segunda convocação às 18:00 horas, com a presença de metade dos sócios mais um; e, em terceira e última
convocação, às 19:00 horas, com a presença de no mínimo 10
(dez) sócios, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1. Alteração dos artigos 7º, 12, 13, 14, 15, 16, 32, 36, 40, 41,
87, incisos XIV e XXXIV, 97, inciso III, 100 e 111 do Estatuto
Social.
E, na forma da lei e do estatuto social, determina que se publique o presente edital de convocação para que ninguém
alegue ignorância.

Tiago Nunes
assinou contrato
de 1 ano, previsto
para terminar
com fim da
gestão Sanchez

Corinthians confirma a
chegada de Tiago Nunes
|

TÉCNICO, EX-ATHLETICO, SÓ ASSUMIRÁ COMANDO DO TIME NO PRÓXIMO ANO

 FOLHAPRESS

O

Corinthians confirmou, ontem, a contratação de Tiago Nunes
para a próxima temporada. O
compromisso assinado pelo
treinador com o clube tem
término previsto para o final
de 2020, o que coincide com
o fim da gestão do presidente
Andrés Sanchez no Parque
São Jorge.

Essa definição já existia
desde a última terça (5), mas
os dirigentes alvinegros e o
técnico de 39 anos preferiram
oficializar o desligamento do
profissional do Athletico-PR
para fazer o anúncio.
A confirmação foi feita
pelo clube paulista nas redes
sociais. Em sua conta no Twitter, o Corinthians brincou com
uma imagem na qual mostrava a tela de um celular com
um cartão de embarque de
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 138/2019 - PREGÃO
PRESENCIAL "MENOR PREÇO GLOBAL"

Curitiba (CWB) para Guarulhos (GRU). O passageiro na
imagem é identificado apenas
como “TN”.
Mais tarde, veio a confirmação, em resposta a uma
torcedora. “A Fiel pede e o
estagiário faz um corre pra
atender. Ele chegou! Tiago
Nunes será o comandante do
Timão na temporada 2020”,
publicou o clube.
Campeão da Copa SulAmericana de 2018 e da
Copa do Brasil de 2019 em
sua equipe anterior, Nunes
só assumirá efetivamente o

time preto e branco em 2020.
Ele já começa a trabalhar, no
entanto, no planejamento do
elenco do ano que vem.
No restante da atual temporada, o comando técnico
continua nas mãos de Dyego
Coelho, 36. O ex-jogador do
Corinthians, que vinha dirigindo a equipe alvinegra sub-20,
assumiu interinamente a formação profissional na última
segunda (4) e continuará
nessa função até o fim do
Campeonato Brasileiro.
Na estreia de Coelho,
na quarta (6), o time interrompeu uma sequência de
oito partidas sem vitória e
derrotou o Fortaleza por 3
a 2, no estádio de Itaquera.
O próximo compromisso é
o clássico com o arquirrival
Palmeiras, no sábado (9), no
Pacaembu.

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 138/2019, na modalidade "PREGÃO
PRESENCIAL" do tipo "Menor Preço Global", dia 22 de novembro de 2019 às 09:00 horas, no
Auditório de Licitações do DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405142, que visa a contratação exclusiva de Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou
equiparadas para fornecimento de 7.500 (sete mil e quinhentos) litros de aditivo biológico a base de
bactérias para biodegradação de matéria orgânica, principalmente óleos e graxas, escuma, sulfeto de
hidrogênio, presentes em esgoto sanitário e efluentes dos reatores das ETE's do DMAE, durante o ano
de 2020, em atendimento à Diretoria Técnica, estando o edital à disposição dos interessados, no endereço
eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia
(MG), 06 de novembro de 2019. Paulo Sérgio Ferreira - Diretor Geral do DMAE

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO
DE UBERLÂNDIA, no uso de suas
atribuições, torna pública a disponibilização
da Retificação nº 02, referente ao Edital
nº 01/2019. Informamos que a Retificação
nº 02 será publicada, em sua íntegra,
no Quadro de Avisos e Publicações do
Departamento Municipal de Água e Esgoto
do Município de Uberlândia e divulgado no
endereço eletrônico: www.dmae.mg.gov.
br e www.gestaodeconcursos.mg.gov.br.

ABANDONO DE EMPREGO
Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S.A., empresa com sede em Uberaba - MG, Rodovia BR - 050, Km 121,
s/n Distrito Industrial l, CEP 38.056-050, inscrita no CNPJ.: 08.493.354/0001-27, convoca o Sr.
BENEDITO DONIZETE DE OLIVEIRA, CTPS: 47011, série: 08 MG, respectivamente, a comparecer
em sua sede no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de configurar abandono de
emprego, sujeito às penalidades previstas no art. 482 da CLT
Residente em Uberlândia.

HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 4ª ASSEMBLEIA GERAL
ORDINÁRIA - 5 DE DEZEMBRO DE 2019 - PRIMEIRA CONVOCAÇÃO - O Presidente do Conselho de
Administração do Hospital Santa Genoveva Ltda., nos termos da lei e do contrato social convoca os senhores sócios para
reunirem-se na Assembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede do Hospital, sito à Av. Vasconcelos Costa, nº 962,
bairro Martins, na cidade de Uberlândia-MG, no dia 5 de dezembro de 2019, em primeira chamada às 19h (dezenove
horas) e segunda chamada às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
(i) Orçamento para 2020; (ii) Fixação dos valores relativos ao pró-labore dos membros da Diretoria Executiva, Diretoria
Clínica e jetons de presença dos conselheiros. Uberlândia-MG, 4 de novembro de 2019. DR. JOÃO BATISTA
ALEXANDRE FERREIRA - Presidente do Conselho de Administração.

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE/PRESENCIAL (SIMULTÂNEO)

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária GRAZIANE GONCALVES
SCAIN (CTPS 000201167/série 0060 MG) que, considerando sua ausência injustificada do trabalho por mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, a mesma
está dispensada, a partir da presente data, 06/11/2019, por desídia e abandono de
emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT. Fica a funcionária comunicada que em 48
horas deverá comparecer ao Sesmt para realizar exame demissional, no dia do acerto
rescisório apresentar CTPS no Atendimento RH para anotações e baixa, bem como
deverá entregar todos equipamentos e materiais relativos à empresa. Fica a funcionária comunicada que o acerto rescisório/homologação será dia 14/11/2019 às 14:00hrs
no Atendimento RH, no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA VITÓRIA-MG torna público que levará a
LEILÃO PÚBLICO ON-LINE/PRESENCIAL (SIMULTÂNEO), bens móveis inservíveis,
a partir de 08/11/2019 através do site www.rafaelleiloeiro.com.br e no auditório da
ACISV (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE SANTA VITÓRIA), AV
NOSSA SENHORA DAS VITÓRIAS Nº 1971, CENTRO, SANTA VITÓRIA-MG, no DIA
27 DE NOVEMBRO DE 2019 às 10:00HRS, CONFORME EDITAL. Informações:
www.rafaelleiloeiro.com.br.34-99116-3933.
Rafael Araújo Gomes - Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG Nº 941
LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE/PRESENCIAL
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA-MG torna público, que levará á LEILÃO PÚBLICO
ON-LINE/PRESENCIAL (SIMULTÂNEO), Através do site www.rafaelleiloeiro.com.br com inicio dia
25/10/2019. E no Plenário da Câmara Municipal de Centralina-MG – NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE
2019 ÁS 14:00HRS, (44) TERRENOS URBANOS DE DIFERENTES VALORES E TAMANHOS,
CONFORME EDITAL. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br.34-99116-3933.
Rafael Araújo Gomes-Leiloeiro Público Oficial-JUCEMG Nº 941

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GOTARDO-MG torna público, que levará á LEILÃO PÚBLICO
ON-LINE/PRESENCIAL (SIMULTÂNEO) VEÍCULOS, MÁQUINAS E SUCATAS DIVERSAS, a partir
de 28/10/2019 Através do site www.rafaelleiloeiro.com.br e no Plenário da CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO GOTARDO-MG – Praça São Sebastião, nº 45, bairro Centro – NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE
2019 ÁS 10:00HRS, CONFORME EDITAL. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br.

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

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

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

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO
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, JULIO CESAR ROCHA PEREIRA, CPF/CNPJ nº 96634731691,
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$ 3.821,12, em 05/11/2019, 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
855552323352-6 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s)
149036, 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.
Uberlândia, 06 de Novembro de 2019
Márcio Ribeiro Pereira
Oficial de Registro

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO
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, LEONARDO ALVES DE FRANCA, CPF/CNPJ nº 03549239190,
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$ 3.052,37, em 05/11/2019, 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
878770127759-2 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s)
203492, 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.
Uberlândia, 06 de Novembro de 2019
Márcio Ribeiro Pereira
Oficial de Registro

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO
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, RODRYGO OLIVEIRA MEDRADO, CPF/CNPJ nº 01930285655,
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$ 6.152,84, em 05/11/2019, 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
855553863483-1 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s)
196128, 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.
Uberlândia, 06 de Novembro de 2019
Márcio Ribeiro Pereira
Oficial de Registro

Uberlândia-MG, 08 de novembro de 2.019.
Sávio de Moraes
Presidente do Conselho de Administração

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE/PRESENCIAL (SIMULTÂNEO)

FONE 34-99116-3933. Rafael Araújo Gomes - Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG Nº 941/2013

