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Papa nomeia 1ª mulher
para alta diplomacia
O papa Francisco nomeou a primeira mulher
para ocupar um alto posto
no Secretariado de Estado, órgão dominado por
homens e que é o centro
nervoso diplomático e administrativo do Vaticano.
A advogada italiana
Francesca Di Giovanni, 66,
assumirá um cargo criado
recentemente em uma divisão conhecida como Seção
de Relações com Estados
onde ela será subsecretária,
na prática um dos dois postos de vice-ministro. Ela ficará subordinada diretamente
ao cardeal Pietro Parolin,
secretário de Estado.
Um comunicado do Vaticano que confirma a nomeação de Di Giovanni na
quarta-feira (15) afirmava
que ela cuidará das relações
multilaterais no secretariado, onde trabalha desde
1993.
Nascida em Palermo, ela
é treinada pelo movimento
católico dos Focolares e é
especialista, entre outros,
em migração, refugiados,
direito internacional humanitário, status da mulher,
propriedade intelectual e
turismo.
O Vaticano, Estado soberano cravado em Roma,
tem relações com mais de
180 países.
“O Santo Padre tomou
uma decisão inovadora, certamente, que representa um

sinal de atenção para com
as mulheres”, reconheceu
Di Giovanni em declarações
ao jornal do Vaticano, L’Osservatore Romano.
A Igreja Católica Romana permite apenas a
ordenação de homens como
padres, e as mulheres tradicionalmente foram relegadas às sombras da gestão
da Igreja.
No entanto, grupos de
mulheres, incluindo a União
Internacional de SuperiorasGerais, um grupo de freiras
católicas, têm pedido há
muito que o papa indique
mais mulheres para altos
cargos na burocracia do
Vaticano.
Elas citam dados que
mostram que mais da metade dos 1,3 bilhão de católicos do mundo são mulheres
e que o número de membros
em ordens religiosas femininas é cerca de três vezes
maior do que nas ordens
masculinas.
Em julho de 2019, Francisco nomeou a jornalista
brasileira Cristiane Murray
como vice-diretora da assessoria de imprensa da
Santa Sé.
Nascida no Rio de Janeiro em 1962, Murray trabalhava na Rádio Vaticano
desde 1995 e fala português, italiano, inglês, espanhol e francês.
 FOLHAPRESS
VATICANO/DIVULGAÇÃO

A empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA, solicita o
comparecimento do(a) colaborador DIULY KEWLEN MARQUES
PAIXAO PEREIRA CTPS: 000524113 / 0040 data em 18/05/2012 à
empresa no prazo de 48 horas para retomada de suas atividades profissionais, sob pena de aplicação das medidas disciplinares cabíveis.

Millennials acreditam em
ataque nuclear e 3ª Guerra
|| 1 EM CADA 4 ENTREVISTADOS AFIRMA TER TIDO EXPERIÊNCIA DIRETA COM CONFLITOS
 FOLHAPRESS

A

maioria dos millennials acha provável
que ocorra um ataque
nuclear nos próximos dez
anos, e quase a metade deles
considera que deve haver
uma terceira guerra mundial
enquanto estiver vivo. É o
que afirma uma pesquisa feita
pelo Comitê Internacional da
Cruz Vermelha (CICV) com
16 mil pessoas dessa faixa
etária -de 20 a 35 anos de
idade- em 16 países.
O levantamento, realizado pelo Instituto Ipsos,
entrevistou gente tanto em
países que se encontram em
conflito quanto os que estão
em situação de paz. São eles:
Afeganistão, Colômbia, EUA,
França, Indonésia, Israel,
Malásia, México, Nigéria,
Reino Unido, Rússia, Síria,
África do Sul, Suíça, territórios
palestinos ocupados e Ucrânia. O Brasil não fez parte da
amostra.
As entrevistas foram feitas entre junho e outubro de
2019, ou seja, antes da recente escalada no conflito entre
Irã e Estados Unidos.
“Os millennials são os
políticos, os responsáveis
pela adoção de decisões, os
estrategistas e formadores

de opinião de amanhã. Os
pontos de vista que têm hoje
sobre a guerra poderiam ser
indícios do rumo que o mundo
tomará no futuro”, afirmou o
presidente do CICV, Peter
Maurer, no documento de
apresentação da pesquisa.
Um em cada quatro entrevistados (27%) afirma ter tido
experiência direta com conflitos armados, ou seja, viveu
situações como combater, ter
que abandonar sua casa ou
perder algum familiar próximo
na guerra. Nos países afetados atualmente por conflitos,
essa porcentagem sobe para
quase metade (46%). No caso
dos sírios, praticamente a
totalidade (96%) viveu diretamente a experiência do conflito. Entre os afegãos, mais da
metade (55%) responderam
o mesmo.
O medo de um ataque
nuclear é grande entre os millennials. Mais da metade dos
entrevistados (54%) disseram
achar provável que isso ocorra nos próximos dez anos. O
temor é maior na Malásia, que
registrou 77% de respostas
positivas, e menor na Síria,
onde 56% opinam o contrário.
Afetados por uma violenta
guerra que já dura nove anos,
os sírios, aliás, foram os que
mais desaprovaram o uso de
armas de destruição massi-
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A Diretoria da Associação de Apoio aos Transportadores de Carga de Minas e Goiás ANATRAMG, associação privada, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.339.623/0001-00, com
sede Av. Antonio Thomaz Ferreira Rezende, n° 1005, sala 01, bairro Nossa Sra. Das
Graças, Uberlândia-MG, por seu Presidente, nos termos do art. 22, alínea “a”; art. 23,
alínea “a”; art. 24; art. 25; art. 26 e art. 27, alínea “c” do Estatuto, bem como em atenção
às demais normas constantes no mencionado Estatuto, vem convocar para Assembleia
Geral Ordinária, a ser realizada no dia 25 de janeiro de 2020 às 08:00 horas, a ser
realizada no Centro de Convenções do Carlton Plaza Hotel, situado na Avenida Antônio
Thomaz Ferreira de Rezende, nº 160, Marta Helena, Uberlândia/MG, conforme Carta já
enviada anteriormente para os nossos associados. Ficam todos cientes que tal Assembleia Geral Ordinária será para deliberar acerca do fechamento de contas anual, nos
termos que prevê os artigos supracitados e outros que se encontram previstos em
nosso Estatuto Social.
GASSAN JORGE DAHER
Presidente
COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG . EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS. O Dr.
Carlos José Cordeiro, Mm. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Uberlândia, Estado de
Minas Gerais, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele
conhecimento tiverem, que, por este Juízo e respectiva Secretaria, processam-se os termos e atos da
ação de Execução de Título Extrajudicial, autos nº 5004915-42.2016.8.13.0702 requerida por C & P
Fertilizantes em face de Fertiliza Agronegócios Ltda, inscrita no CNPJ/MF 03.457.004/0001-91;
Luciano Garbim Pereira, inscrito no CPF/MF 079.468.078-05 e Beatriz Garbim Pereira, inscrita no
CPF/MF 217.943.528-21. Narra a Exequente, na inicial, que é credora dos Executados da quantia de
R$ 1.003.211,44, representado por duplicatas e notas fiscais juntadas nos autos, informando as
compras e vencimentos. E como não foram encontrados para citação, é o presente Edital expedido
com a finalidade de CITAR e chamar Fertiliza Agronegócios Ltda, Luciano Garbim Pereira e Beatriz
Garbim Pereira para os termos e atos da supracitada ação e para efetuar o pagamento da quantia de
R$ 1.003.211,44, atualizado até 30/05/2016, referente ao principal, acessórios e 10% sobre o valor da
execução, no prazo de 03 (três) dias. Sabendo que no caso de integral pagamento, no prazo
supracitado, a verba honorária será reduzida pela metade. Poderá, ainda, caso queira, opor à
execução por meio de Embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias. Ainda, os
executados têm direito de parcelar o débito em até 06 (seis) vezes na forma do art. 745 A do CPC.
Assim, para conhecimento de todos, especialmente do (a/s) interessado (a/s), expediu-se o presente
edital que será afixado no lugar público de costume e publicado uma vez no “Diário do Judiciário –
Minas Gerais”. Uberlândia, 18 de julho de 2018. Eu, (a)(Maria Conceição Souza Cunha), Oficial de
Apoio Judicial, o digitei, subscrevi. (a) Bel. CARLOS JOSÉ CORDEIRO. Juiz de Direito Titular

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA-MG torna público, que levará á
LEILÃO PÚBLICO ON-LINE/PRESENCIAL (SIMULTÂNEO), Através do site www.rafaelleiloeiro.com.br com inicio dia 08/01/2.020. E no Plenário da Camara Municipal de Cruzeiro da Fortaleza/MG,
– NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2.020 ÁS 09:00HRS, (QUATRO) 04 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

va: 96% disseram que não é
aceitável, em nenhuma circunstância, empregar armas
químicas e biológicas e 98%
disseram o mesmo sobre as
nucleares. No total da pesquisa, 84% dos millennials são
favoráveis à proibição desse
tipo de armamento.
Sobre a possibilidade de
que ocorra uma terceira guerra mundial ao longo de sua
vida, os millennials se mostraram divididos: 47% consideram provável e 46%, não.
Questionados sobre a
chance de serem afetados
pessoalmente por um conflito
armado no futuro, os mais
pessimistas são os malaios
(68% acreditam que isso é
muito provável) e os mais
otimistas, os suíços (76%
acham o cenário improvável).
Entre os que já vivem em
países em conflito, os mais
pessimistas são os habitantes de Israel e dos territórios
palestinos: 65% e 52%, respectivamente, consideram
que a guerra no local onde
vivem não acabará nunca.
Na Ucrânia estão os mais
otimistas, com 69% dizendo
acreditar que o conflito em
seu país terminará nos próximos cinco anos. Entre os
sírios, 60% responderam o
mesmo.
Os pesquisadores também perguntaram sobre os
limites impostos pela Convenção de Genebra, conjunto

de acordos internacionais
que dispõe, por exemplo,
sobre a proibição da tortura e
a redução dos efeitos de conflitos sobre a população civil.
Três em cada quatro millennials acreditam que ainda
é necessário impor esses
limites, mas o CICV considera
preocupante que 41% considerem a tortura aceitável em
algumas circunstâncias e
36% opinem que não se deve
permitir que inimigos capturados estabeleçam contato com
seus familiares.
Para 15%, os combatentes devem fazer tudo o
possível para ganhar guerras,
independentemente das vítimas civis que se produzam.
O comitê destaca que a
maior disposição a defender
condutas humanitárias veio
dos jovens que vivem em
países em conflito. Entre
os sírios, por exemplo, 70%
não consideram a tortura
aceitável e 85% pensam que
os presos devem ter contato
com parentes. Além disso,
87% deles disseram que a
atenção à saúde mental das
vítimas de conflitos é tão importante quanto lhes prover
alimento, água e refúgio.
São os millennials desses
países também que se mostraram mais esperançosos.
Enquanto 46% acreditam
que as guerras no mundo
vão diminuir ou acabar nos
próximos 50 anos, 30% dos
países em paz disseram o
mesmo.
“Há esperança, e paradoxalmente os mais esperançosos são os que se veem
mais afetados de maneira
direta pela guerra”, escreveu
Maurer.

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DA FORTALEZA -MG torna público, que levará á
LEILÃO PÚBLICO ON-LINE/PRESENCIAL (SIMULTÂNEO) VEÍCULOS, TRATOR E SUCATAS
DIVERSAS, a partir de 08/01/2.020 Através do site www.rafaelleiloeiro.com.br. E no Plenário da
CÂMARA CRUZEIRO DA FORTALEZA-MG – Praça do Santuário, 1373 Centro – NO DIA 23 DE
JANEIRO DE 2.020 ÁS 10:00HRS, CONFORME EDITAL. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br.
FONE 34-99116-3933. Rafael Araújo Gomes - Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG Nº 941/2013

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO
DE UBERLÂNDIA, no uso de suas
atribuições, torna público o resultado
das inscrições deferidas, a solicitação
de condição especial e vagas reservadas
à pessoas com deficiência. A íntegra do
resultado será divulgado nos endereços
eletrônicos:
www.dmae.mg.gov.br
e
www.gestaodeconcursos.com.br.

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO
O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997,
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, CLEVERSON LOPES DE CASTRO, CPF/CNPJ nº
04995474625, JACKELLINNE MACHADO RIBEIRO, CPF/CNPJ nº 08170677602, 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 - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, 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$ 248.013,42, em 13/01/2020, 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
824940002554-9 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 31388,
do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado
diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° 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, 14 de Janeiro de 2020
Luiz Eugênio da Fonseca
Oficial de Registro

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO
O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997,
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, JOHNATAN SOARES SILVA, CPF/CNPJ nº 07110810690,
DANIELLA LOURENCO JOVINE, CPF/CNPJ nº 09414210660, 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 - 2° Ofício,
Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, 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$ 147.917,65, em 13/01/2020, 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 844440457206-6 e
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 79293, do Livro 2 –
Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente
ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° 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, 14 de Janeiro de 2020
Luiz Eugênio da Fonseca
Oficial de Registro

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE/PRESENCIAL (SIMULTÂNEO)

