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LAZER

Sexta-feira, 19 de julho de 2019 ●

REVIVAL EM PORTUGAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS/MG
Edital Chamamento Público nº 01/2019
Torna público, para conhecimento dos interessados, Chamamento Público para Avaliação
e Seleção de Plano de Trabalho de OSC, sem fins lucrativos, regularmente constituída,
interessada em firmar com a Secretaria Municipal de Educação - SME, para selecionar
uma associação sem fins lucrativos apta a realizar a execução do projeto Banda de
Música e Fanfarras Escolares, mediante assinatura de Termo de Colaboração próprio,
com prazo para entrega de proposta para o dia 20/08/2019 até às 09:30h. O edital já está
disponível no site: www.matozinhos.mg.gov.br; e deverá ser solicitado através de
cadastro. A solicitação deverá conter os dados completos da empresa e telefone de
contato. Dr. Antônio Divino de Souza. Prefeito Municipal. Contato: (31) 3712-5505.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS/MG
Processo Licitatório 30/PMM/2019, Pregão Presencial 26/PMM/2019
Torna público, para conhecimento dos interessados, cujo objeto é: Registro de Preços
para Aquisição de Reagentes Químicos para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Saúde através do laboratório de Análises Clínicas e do controle de
Zoonoses do Município de Matozinhos/MG, conforme planilha de quantitativos descrita
neste Instrumento Convocatório, com abertura para o dia 01/08/2019 às 09:30h. O
edital já está disponível no site: www.matozinhos.mg.gov.br - Dr. Antônio Divino de
Souza. Prefeito Municipal. Contato: (31) 3712-4083 ou (31) 3712-4512
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATOZINHOS/MG
P rocesso Licitatório 57/PMM/2019, Pregão Presencial 47/PMM/2019
Torna público, para conhecimento dos interessados, cujo objeto é: Registro de Preços
para Aquisição de Concreto Usinado FCK25MPA, para atender as demandas do
Município de Matozinhos, nas quantidades e condições descritas no anexo IV deste
Instrumento Convocatório, com abertura para o dia 02/08/2019 às 09:30h. O edital já
está disponível no site: www.matozinhos.mg.gov.br - Dr. Antônio Divino de Souza.
Prefeito Municipal. Contato: (31) 3712-4083 ou (31) 3712-4512.

AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL nº 017/19
PROCESSO: N.º 1150-2301/2019 - O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas
de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DEER/MG torna público que fará realizar, através da
Comissão Permanente de Licitação, às 14h:30min do dia 04 de setembro de 2019, em seu edifíciosede, à Av. dos Andradas, 1.120, sala 1009, nesta capital, CONCORRÊNCIA para Contratação de
empresa para prestação de serviços de APOIO À SUPERVISÃO GERAL, MONITORAMENTO
DOS INDICADORES DE DESEMPENHO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS da exploração, mediante Concessão Outorgada da Rodovia BR-135 – Trecho – Entroncamento BR-135/122/251/365
– Contorno de Montes Claros, ao Entroncamento BR-135/040; Rodovia MG-231 – Trecho – Entroncamento MG- 231/LMG- 754 – Cordisburgo, ao Entroncamento MG- 231/BR- 040; e Rodovia LMG-754 – Trecho - Entroncamento LMG- 754/Avenida Brasil – Fim do trecho urbano de
Curvelo, ao Entroncamento LMG- 754/MG- 231- Cordisburgo, conforme edital e composições de
custos unitários constantes do quadro de quantidades, disponíveis no endereço acima citado e no
site www.der.mg.gov.br. Informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone 32351272 ou pelo site acima mencionado.
AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL Nº 020/19
PROCESSO Nº 1340-2301/2019 - O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DEER/MG, torna público que fará realizar, através da Comissão Permanente de Licitação, às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos) do dia 21/08/19,
em seu edifício-sede, à Av. dos Andradas, 1.120, sala 1009, nesta capital, CONCORRÊNCIA
para Execução dos serviços de manutenção rodoviária de natureza continuada para conservação
rotineira e periódica, serviços de urgência e pequenos melhoramentos, bem como reparações do
corpo estradal e seus dispositivos, na Linha Verde e Complexo Viário da Cidade Administrativa.
A execução dos serviços acima descritos está restrita ao âmbito de circunscrição da 1ª CRG do
DEER/MG – Belo Horizonte / Metropolitana, conforme edital e composições de custos unitários
constantes do quadro de quantidades, disponíveis no endereço acima citado e no site www.der.
mg.gov.br. Informações complementares poderão ser obtidas pelo telefone: 3235-1272 ou pelo
site acima mencionado.

COMARCA DE SABARÁ - EDITAL DE INTIMAÇÃO
A Oficial do Registro Imobiliário da Comarca de Sabará, MG, com base no §40 do art. 26 da Lei no
9.514/97, vem INTIMAR o(a) devedor(a) Fiduciante, Sr.(a) LENYR TEIXEIRA CÁSSIO OLIVEIRA,
CPF no 312.303.936-68, que está em lugar ignorado, incerto ou inacessível, para se dirigir,
preferencialmente, no endereço do credor fiduciário, BANCO BRADESCO S/A, ou ao endereço do
Cartório de Sabará, Rua Mestra Ritinha, 48, Centro, Sabará, MG-34505-020, no horário de
atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze (15) dias, contados a partir da última publicação deste
edital, que será publicado em três dias consecutivos, o encargo no valor de R$ 11.232,81, em
05/06/2019, sujeito a 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 511/3677588, e garantido por alienação fiduciária registrada na matrícula no
17.945, Livro 2 — Registro Geral, do Cartório de Sabará. Na hipótese de o pagamento ser efetuado
diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado no Cartório de Sabará. Caso o pagamento
não seja realizado diretamente ao credor, 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 ao 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 BANCO BRADESCO S/A,
nos termos do art. 26, §70 da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) devedor,
expediu-se este edital. Sabará, 8 de julho de 2019. A Oficial; (a) Maria de Lourdes Gusman Pereira.

INSTAGRAM/REPRODUÇÃO

Aatriz,modeloeapresentadoraLuanaPiovaniestácurtindoavidadesolteira.
Durante a Festa da Lua para mais de 400 pessoas, que ela organizou terçafeira,emPortugal,aloirafoivistaaosbeijoscomoexPaulinhoVilhena(foto).Depois,ocasalfoiemborajuntinho.AinformaçãofoidivulgadapelojornalExtra.A
publicação revelou que o ator foi para Lisboa a convite da beldade, que celebrouoprimeiroverãoemterrasportuguesas.ComoprogramaLikeme,daTVI,
Piovaniarrarounovisual.Elausouumacalçatransparenteecheiadebrilhos.Aindasegundoojornal,elateriaafirmadoqueera"inspiradanocéu,parabrilharcomoasestrelas".Osdoisjátiveramumbreveromanceem2002e,nocarnavalde2004,mataramasaudade.
Noiníciodestemês,elessereenconCOMARCA DE SABARÁ - EDITAL DE INTIMAÇÃO
traram em Lisboa e curtiram uma
A Oficial do Registro Imobiliário da Comarca de Sabará, MG, com base no §40 do art. 26 da Lei no
boatejuntos.VilhenafoiparaaEspa9.514/97, vem INTIMAR o(a) devedor(a) Fiduciante, Sr.(s) ADEMIR DE OLIVEIRA, CPF no
204.970.916-15, que está em lugar ignorado, incerto ou inacessível, para se dirigir, preferencialmente,
nha de férias e retornou a Portugal.
no endereço do credor fiduciário, BANCO BRADESCO S/A, ou ao endereço do Cartório de Sabará,
Oator,inclusive,postounostoriesdo
Rua Mestra Ritinha, 48, Centro, Sabará, MG-34505-020, no horário de atendimento, e satisfazer, no
prazo de quinze (15) dias, contados a partir da última publicação deste edital, que será publicado em
InsatgramimagensemCascais,ontrês dias consecutivos, o encargo no valor de R$11.232,81, em 05/06/2019, sujeito a atualização
monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se
deLuanaPiovanimora.Seráquerotambém os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato no 511/3677588, e
la novo romance entre os dois?
garantido por alienação fiduciária registrada na matrícula no 17.945, Livro 2 — Registro Geral, do
Cartório de Sabará. Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá
ser apresentado no Cartório de Sabará. Caso o pagamento não seja realizado diretamente ao credor,
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 ao 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 BANCO BRADESCO S/A, nos termos do art. 26, parágrafo 70 da
Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) devedor, expediu-se este edital. Sabará, 8
de julho de 2019. A Oficial; (a) Maria de Lourdes Gusman Pereira.

INSTAGRAM/REPRODUÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº
050 /2019 TIPO "MENOR VALOR GLOBAL"

A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER FUTEL, autorizada pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E
LICITAÇÕES - decide por suspender a licitação supramencionada - objeto:
SELEÇÃO DE EMPRESAPARAEXECUÇÃO DE REFORMAE RESTAURAÇÃO
DO TELHADO DA COBERTURA EXTERNA SUPERIOR DO "GINÁSIO HOMERO
SANTOS", LOCALIZADO NA PRAÇA DE ESPORTES DE UBERLÂNDIA
(UTC)., "Sine die", para melhor análise de questionamentos apontados.
Uberlândia, 17 de julho de 2019. EDSON CEZAR ZANATTA - Diretor Geral
da FUTEL
EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 01 de agosto de 2019 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 13 de agosto de 2019 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 n° 90.400.888/0001-42,
nos termos do instrumento particular com força de escritura pública de 19/08/2016, cujos Fiduciantes são JOSÉ THIAGO FERREIRA PINTO,
CPF/MF nº 074.222.396-54, e sua esposa HOYAMA MARTINS DE OLIVEIRA FERREIRA, CPF/MF nº 090.159.526-80, em PRIMEIRO LEILÃO
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 331.304,04 (Trezentos e Trinta e Um Mil Trezentos e Quatro Reais e Quatro Centavos
- atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Apartamento nº 402 do bloco 01, com área privativa total de 81,70m², área
total de 133,97m² e a vaga de garagem nº 49, caracterizada como área acessória da unidade, do Edifício Jardins de Goiânia, situada na Rua Trucal,
nº 57, do Bairro Goiânia, em Belo Horizonte/MG, melhor descrito na matrícula nº 108.705 do 4° Ofício de Registro de imóveis da Comarca
de Belo Horizonte/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$ 229.645,78
(Duzentos e Vinte Nove Mil Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais e Setenta e Oito 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 (4944_04 Ol).

Torna-se sem efeito a publicação da ERRATA – EDITAL Nº 020/19
PROCESSO Nº 1340-2301/2019. Na publicação do Aviso de Licitação do dia 16 de julho de 2019, onde se lê:
“... EDITAL TP Nº 020/19 ..., leia-se: ... EDITAL Nº 020/19 ...”. Permanecem inalterados os demais dados.

Que susto!

OatorReynaldoGianecchinitevesorte a caminho dos Estúdios Globo,no
RiodeJaneiro.SegundoojornalExtra,
o pneu do carro dele estourou, mas
nada aconteceu com o galã.“Estava
vindo ao trabalho e não é que meu
pneufurou,eleestourou,ficouemretalhos", disse Gianecchini, em imagempostada(foto)paraagradecero
seu amigoAlex Sena."Tenho a sorte
deteroAlexSena,meuanjodaguarda.Achavaquenemiaterjeitomais."
Na quarta-feira, o ator participou do
treinamento de simulação de incêndiocomintegrantesdanovelaAdona
dopedaço,comoJulianaPaeseAgathaMoreira.

TV G E N T E
COM NELSON RUBENS

(nelson rubens@terra.com.br)

COMARCA DE PATROCINIO-MG - 1° VARA CIVEL - EDITAL DE CITACAO COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS Saibam todos aos que o presente edital o virem ou dele conhecimento tiverem que perante a 1* Vara Civel da Comarca
de Patrocinio/MG, corre uma ACAO DE CONSTITUICAO DE SERVIDAO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE LIMINAR
requerida por BELO MONTE TRANSMISSORA DE ENERGIA SPE S.A, em face de WALDEMAR AFONSO RIBEIRO,
inscrito no CPF sob 0 n° 521.965.856-53 — autuada sob 0 n° 481 16 14260-2, referente a “Um imóvel rural situado
nesta Comarca, matriculado no Cartério de Registro de Imóveis de Patrocinio/ MG sob o n° 42.480, do livro 2BBJ”.
Para conhecimento de terceiros e eventuais interessados, publica-se o presente no “Diario do Judiciario
Eletronico”. Patrocinio-MG, aos 19 de junho de 2019. a) Ana Carolina de Castro Souza Pedrosa, Escriva
Judicial em substituigado, o digitei e subscrevo.a)Walney Alves Diniz - Juiz de Direito da 1° Vara Civel.

PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPOS GERAIS/MG

O Mun. de Campos Gerais - MG, torna
público Proc. Licitatório nº 57/2019, Pregão
Presencial nº 37/2019, tipo menor preço por
item, objeto aquisição de materiais
médicos hospitalares destinados a
unidades de saúde atendendo a portaria
3134/2013 , propostas de aquisições nº
11399.269000/1180-06/11399.269000/
11 8 0 - 0 3 / 11 3 9 9 . 2 6 9 0 0 0 / 11 8 0 - 0 4 e
11399.269000/1180-05 do Ministério da
Saúde. Protocolo até o dia 01/08/19 as
09:00 horas, na Sec. Mun. de Compras e
Licitações, a R. N. Sra do Carmo, 131,
centro nesta, informações 35 38531436.
Edital http://www.camposgerais.mg.gov.br
ou
no
endereço
retro
citado.
Francisco de Assis Souza - Pregoeiro

PODE DAR CADEIA!

Por essa, Marcão do Povo não esperava: o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o apresentador por injúria racial contra Ludmilla. Motivo: ele
chamou a cantora de "pobre e macaca"
durante o programa Balanço geral de
Brasília, quando ainda estava na Record TV, em 2017. Por causa da acusação de racismo, ele foi demitido. Na
época, ouvido pela polícia, ele admitiu o
uso das expressões, mas alegou que
não teve intenção de ofender a
funkeira. A nova campeã do Show dos
famosos, do Domingão do Faustão, no
empate com Di Ferrero, vai aguardar a
martelada final da Justiça para comentar o caso. Se houver a condenação, a
pena prevista para Marcão do Povo é
de um a três anos, além de multa.

