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PROJETO DO MORO

Governo lança campanha
DO PACOTE ANTICRIME
 FOLHAPRESS

O

governo federal lançou
ontem uma campanha
publicitária de defesa
do pacote anticrime do ministro Sergio Moro (Justiça)
com pontos controversos e
que já foram derrubados em
uma análise preliminar no
Congresso, como o excludente de ilicitude e a prisão em
segunda instância.

A campanha, que custou
R$ 10 milhões e será veiculada até o dia 31, busca
sensibilizar a população a
apoiar regras mais rígidas
para crimes, principalmente
hediondos e cometidos por
organizações criminosas.
Durante o evento, realizado no Palácio do Planalto, o
presidente Jair Bolsonaro fez
um discurso em defesa do
pacote e repetiu bandeiras antigas de proteção aos policiais.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDIVALDO DIAS CUNHA, Presidente do Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários de Uberlândia e Região, no uso de suas atribuições que lhe conferem o Artig o 36, item 2 do Estatuto da Entidade.
CONVOCA todos os associados da base territorial do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Uberlândia e Região, em gozo de
seus direitos sociais, para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a
realizar-se no dia 09 de Outubro de 2019, no horário de 17:00 em primeira
convocação e às 18:00 horas em segunda convocação, com qualquer
número de presentes, na Sede do Sindicato dos Bancários, situado à Rua
Duque de Caxias, nº 95 – 2º Piso- Centro, nesta cidade de Uberlândia, para
tratar da seguinte ordem do dia:
A) Leitura do Edital de Convocação.
B) Aprovação ou Não do Parecer do Conselho Fiscal, do período
de 1º de Janeiro de 2019 a 30 de Setembro de 2019.
C) Aprovação ou Não da Prestação de Contas da Entidade, do
período de 1º de Janeiro de 2019 a 30 de Setembro de 2019.
D) Aprovação ou Não do Balanço Patrimonial do exercício
encerrado em 30 de Setembro de 2019.
Uberlândia, 03 de Outubro de 2019.
EDIVALDO DIAS CUNHA - Presidente

EDITAL DE INTIMAÇÃO
Na qualidade de Oficiala da Serventia de Registro de Imóveis de Prata/MG, segundo
as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei 9.514/97, atendendo a requerimento do
credor fiduciário Banco do Brasil, e por se achar o proprietário em lugar (es) ignorado
(s), incerto (s) ou inacessível (eis), pelo presente edital INTIMO FABRICIO SILVA
SANTOS, brasileiro, solteiro, trabalhador de construção civil, portador da CIRG nº
MG-16.604.029/PC/MG, inscrito no CPF/MF sob nº 121.157.986-78, residente e
domiciliado à Rua Marieta Souza Oliveira, n° 350, Bairro Residencial Mario Arantes,
em Prata/MG, para que se dirija a esta SERVENTIA DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE
PRATA, situada nesta cidade de Prata/MG, na RUA RAUL SOARES, nº 600,
CENTRO, com o fim de efetuar o pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, da
importância de R$ 7.145,75 (sete mil cento e quarenta e cinco reais e setenta e cinco
centavos), correspondente às prestações vencidas, acrescidas dos juros convencionados e demais encargos, com fundamento no § 1º, do art. 26, da Lei nº 9.514/97,
sob pena de consolidação da propriedade fiduciária em nome do credor fiduciário,
convindo esclarecer que tal débito refere-se à dívida constituída pelo Instrumento
Particular, com efeito de Escritura Pública, de Venda, Compra e Financiamento deImóvel de acordo com as normas do Programa Minha Casa, Minha Vida – nº
065.005.129, datado de 10 de junho de 2015, garantida por alienação fiduciária
registrada sob nº R-3 e R-4 na Matrícula nº 16.555, Livro 2 de Registro Geral, desta
Serventia, referente ao imóvel situado na RUA MARIETA SOUZA OLIVEIRA, n° 350,
Residencial Mario Arantes, em Prata/MG. Informo, ainda, que o valor acima está
sujeito à atualização monetária, aos juros de mora e às despesas de cobrança até a
data do efetivo pagamento, somando-se, também, os encargos que vencerem no
prazo desta intimação.
Assim, procedo à INTIMAÇÃO da pessoa acima nominada, que deverá efetuar a
purga do débito acima mencionado, no prazo improrrogável de 15 dias, contados a
partir da data da última publicação, sendo certo que este edital será publicado em 03
(três) edições consecutivas, conforme § 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/97.
Nesta oportunidade, fica cientificado que o não cumprimento da referida obrigação,
no prazo ora estipulado, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel
em favor do credor fiduciário, Banco do Brasil, nos termos do art. 26, § 7º, da Lei
9.514/97.
Caso já tenha efetuado o pagamento do débito antes da publicação da presente
intimação, solicito a gentileza de desconsiderá-la, para todos os fins de direito.
Prata/MG, 23 de setembro de 2019.
Patrícia Pelissari Rizzo Tristão
Oficiala

“Muitas vezes a gente vê
que um policial militar, que
é mais conhecido, né, ser
alçado para uma função e
vem a imprensa dizer que ele
tem 20 autos de resistência.
Tinha que ter 50! É sinal que
ele trabalha, que ele faz sua
parte e que ele não morreu.
Ou queria que nós providenciássemos empregos para a
viúva?”, afirmou.
Inicialmente, as ações seriam lançadas em junho, mas
foram adiadas por causa dos
vazamentos de conversas
envolvendo Moro enquanto
juiz à frente da Lava Jato com
o procurador Deltan Dallagnol,
coordenador da força tarefa.
Além disso, pesou à época o
fato de o governo ter decidido concentrar seus esforços
na aprovação da reforma da
Previdência.
Além de outdoors espalhados pela Esplanada dos
Ministérios, haverá vídeos
com familiares de vítimas de
crimes -os três exibidos durante a cerimônia no Palácio do
Planalto envolveram apenas

personagens brancos de classe média. Um dos vídeos, de
uma mulher identificada como
Luiza, a personagem defende
a prisão após condenação em
segunda instância como forma
de frear a criminalidade.
O item foi retirado em julho
do pacote de Moro pelo grupo
de trabalho que analisa o projeto na Câmara dos Deputados. Durante o lançamento, o
ministro defendeu outros itens
já derrubados, como o excludente de ilicitude que poderia
livrar da prisão agentes que
cometessem excessos “sob
escusável medo, surpresa ou
violenta emoção”.
Apesar de excluídos do
documento final que será
apresentado pelo grupo, os
pontos ainda podem voltar na
votação no plenário, para onde
o texto seguirá após a conclusão do trabalho da comissão.
Depois disso, vai ao Senado.
Se houver mudanças, volta
para a Câmara para uma votação final. A seguir, vai a sanção ou veto presidencial. Em
caso de veto, o Congresso, em

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
UBERLÂNDIA E A FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, no uso
de suas atribuições, tornam pública a realização de CONCURSO PÚBLICO, destinado a
selecionar candidatos para o provimento de cargos de Nível Superior, Médio/Médio Técnico
e Fundamental Completo e Incompleto, observados os termos das Leis citadas, alterações
posteriores, legislação complementar e demais normas contidas em EDITAL Nº 01/2019.
As inscrições serão realizadas pela internet, no sítio eletrônico da Fundep - Gestão de
Concursos (www.gestaodeconcursos.com.br) no período de 04/12/19 a 09/01/20, observados
o horário de Brasília e critérios do Edital. A prova objetiva será realizada, preferencialmente
em Uberlândia/MG, no dia 09/02/2020. O Edital, em sua íntegra, será divulgado
nos endereços eletrônicos: www.dmae.mg.gov.br e www.gestaodeconcursos.com.br.

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE/PRESENCIAL
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPACIGUARA-MG torna público, que levará á
LEILÃO PÚBLICO ON-LINE/PRESENCIAL (SIMULTÂNEO), Através do site
www.rafaelleiloeiro.com.br. E na sala de reuniões do Gabinete da Prefeitura
Municipal de Tupaciguara/MG, Praça Antônio Alves Faria, s/n°, Bairro Tiradentes
– NO DIA 21 DE OUTRUBRO DE 2019 ÁS 10:00HRS, (QUATRO) 04 TERRENOS/IMÓVEIS 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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de
Uberlândia, com base territorial em Uberlândia, Abadia dos
Dourados, Araguari, Araporã, Cascalho Rico, Douradoquara,
Estrela do Sul, Grupiara, Indianópolis, Iraí de Minas, Monte
Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Pedrinópolis,
Romaria, Santa Juliana e Tupaciguara, por seu Presidente,
convoca todos os trabalhadores do transporte coletivo de
passageiros (motoristas, trocadores, coordenadores de operações, fiscais, auxiliares de escritório e demais empregados),
trabalhadores da empresa Rotas de Viação do Triângulo Ltda.,
para Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 09
(nove) de outubro de 2.019, quarta-feira, às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação, na Avenida Fernando Vilela, nº 1.449, bairro Martins, Uberlândia/MG.,
para tratar da seguinte ordem do dia: a)- Discussão e deliberação quanto à aprovação ou não da paralisação dos trabalhadores da empresa Rotas de Viação do Triângulo Ltda. Não havendo número legal para realização da Assembléia em primeira
convocação, a mesma será realizada uma hora após, no
mesmo dia e local, com qualquer número de presentes. Uberlândia, 03 de outubro de 2019. CÉLIO MOREIRA DA SILVA Presidente.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários
de Uberlândia, com base territorial em Uberlândia, Abadia
dos Dourados, Araguari, Araporã, Cascalho Rico, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Indianópolis, Iraí de Minas,
Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Pedrinópolis, Romaria, Santa Juliana e Tupaciguara, por seu
Presidente, convoca todos os trabalhadores do transporte
coletivo de passageiros (motoristas, trocadores, coordenadores de operações, fiscais, auxiliares de escritório e demais
empregados), trabalhadores da empresa Nacional Expresso
Ltda., para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada
no dia 09 (nove) de outubro de 2.019, quarta-feira, às 17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação, na Avenida Fernando Vilela, nº 1.449, bairro Martins,
Uberlândia/MG., para tratar da seguinte ordem do dia: a)Discussão e deliberação quanto à aprovação ou não da
paralisação dos trabalhadores da empresa Nacional Expresso Ltda. Não havendo número legal para realização da
Assembleia em primeira convocação, a mesma será realizada uma hora após, no mesmo dia e local, com qualquer
número de presentes. Uberlândia, 03 de outubro de 2019.
CÉLIO MOREIRA DA SILVA - Presidente.

|| AÇÃO CUSTOU R$ 10
MILHÕES E SERÁ VEICULADA
ATÉ O DIA 31 DE OUTUBRO
ANTONIO CRUZ/ AGÊNCIA BRASIL

Presidente Jair Bolsonaro e os ministros Sergio Moro
(Justiça) e Augusto Heleno (CGI)
sessão conjunta da Câmara e
do Senado, poderá derrubá-lo
pela votação da maioria de
seus integrantes.
Nesta quinta, Moro disse
confiar nessa possibilidade
para resgatar os trechos derrotados. “O processo legislativo
ainda tem tramite. A votação
está aberta. Não quer dizer
nada”, disse. “Nada foi perdido, outras coisas podem ser
no final aprovadas. Outras
coisas podem ser rejeitadas,
tem toda uma dinâmica do
processo legislativo, o papel
do governo é convencer os
parlamentares. É natural.”
Para ele, a pauta não é
do governo de Bolsonaro. “O

governo está apresentando
isso porque existe toda uma
reivindicação da sociedade,
das vítimas de crime, de que
tenhamos um país mais justo,
mais seguro, uma terra de lei,
de justiça”.
Moro defendeu ainda seu
texto sobre excludente de
ilicitude, criticado por especialistas por supostamente dar
margem a excessos policiais.
“Nós estamos dando um tratamento melhor na questão do
excludente de ilicitude. Não
existe nenhuma, ao contrário
do que falam, nenhuma permissão para ações violentas
de policiais”, disse.

HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA - Edital de Convocação - 3ª Assembleia Geral Ordinária
de 2019 - 15 de outubro de 2019 - SEGUNDA 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 3ª Assembleia Geral Ordinária de 2019 a ser realizada na sede do
Hospital, sito à Av. Vasconcelos Costa, no 962, bairro Martins, na cidade de Uberlândia-MG, no dia 15
de outubro de 2019, em primeira chamada às 19 (dezenove) horas, e, em segunda e última chamada,
às 19 (dezenove) horas e 30 (trinta) minutos, com a presença de 50% (cinquenta por cento) do capital,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Eleição da Diretoria Executiva. Uberlândia-MG, 4
de outubro de 2019. Dr. João Batista Alexandre Ferreira - Presidente do Conselho de Administração.
Extrato de Edital de Leilão Extrajudicial Conforme Lei 9.514/1997
Á credora fiduciária GAVEA EMPREENDIMENTOS IMÓVEIS LTDA, torna público, que
levará á LEILÃO ONLINE E PRESENCIAL (SIMULTANEO), através do SITE
WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR e no escritório do leiloeiro na Rua Abdalla
Haddad, nº 222, Bairro Nossa Senhora Aparecida Uberlândia-MG, em 1º Leilão dia
09/10/2019 as 10:00 horas, lance inicial R$ 400.000,00, caso não exitoso o primeiro
leilão, fica desde já marcado a data para o 2º Leilão 09/10/2019 ás 10:30 horas, lance
inicial R$ 473.657,00 OBJETO DE LEILÃO: Um terreno situado no perímetro urbano
desta cidade, no local anteriormente denominado por Chácaras Estrela ou Fazenda
Ibiporã, designado por lote n°. 19 da quadra H do Loteamento Fechado Gávea Park
(CONDOMINIO GÁVEA PARADISO) localizado na Avenida das Copaíbas, medindo
treze (13, 00) metros de frente para a Alameda Canário da Terra, trinta e um metros e
um (31, 01 ) centímetro pelo lado direito confrontando com o lote n° . 20, doze metros
e cinquenta (12,50 ) centímetros pelos fundos confrontando com o lote n °. 30, e trinta
e um metros e um (31,01) centímetro pelo lado esquerdo confrontando com o lote n°.
18, totalizando a Área de 395,25m². Matriculado no Cartório do 1º Ofício do Registro de
Imóveis da Comarca de Uberlândia sob o nº 116.875 do L° 2-RG. O imóvel é ofertado
no estado de ocupação e conservação que se encontra. DEVEDOR: LUCIA DE
FATIMA OLIVEIRA. Informações e edital completo disponível no site: www.rafaelleiloeiro.com.br. (34)9116-3933. Rafael Araújo Gomes - Leiloeiro Publico Oficial - JUCEMG
N°941.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL – CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA
O SECOVI Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração
de Imóveis Comerciais e Residenciais, Condomínios Comerciais e Residenciais
e Shopping Centers do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, em conformidade com
o disposto nos arts. 24 a 29 de Estatuto Social CONVOCA a categoria econômica
representada para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada
na sede do SECOVI, situado na Av. Ubiratan Honório de Castro nº 220, Bairro
Santa Mônica, no dia 08 de outubro de 2019, às 16 horas, para deliberação da
seguinte ordem do dia:
a)Contribuição Confederativa – Aprovação e definição do valor e
vencimento da contribuição confederativa para o exercício 2019.
A Assembleia será instalada com a presença de no mínimo 50% dos associados,
em primeira chamada, ou meia hora mais tarde, em segunda chamada com
qualquer número de presentes. As empresas e condomínios em dia com as
mensalidades sindicais poderão ser representados pelos seus sócios proprietários, síndicos ou prepostos, com os respectivos documentos comprobatórios.
Uberlândia-MG, 03 de outubro de 2019

Presidente – SECOVI-TAP
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, RICARDO LUIZ FERREIRA, CPF/CNPJ nº 95136894687, 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$ 14.686,69, em 30/09/2019, 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
144440107397-4 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s)
149378, 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, 01 de Outubro de 2019
Márcio Ribeiro Pereira
Oficial de Registro

