Secretário de Trânsito alerta para início de
funcionamento de mais 10 radares na cidade
O programa “Passando a Limpo” exibido pela Rádio Eldorado,
entrevistou o secretário
de trânsito e transporte, Wagner Oliveira, que
informou sobre as instalações de novos radares
na cidade. Desde ontem
(1º de dezembro), que os
10 novos equipamentos
GH ¿VFDOL]DomR HOHWU{QLFD FRPHoDUDP D QRWL¿FDU
infrações de excesso de
velocidade (passíveis de
aplicação de multa e pontuação na CNH). Exceto o
radar colocado próximo ao
Aterro Sanitário que é de
40 Km/h, os outros são de
60 Km/h. Página 3.
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Fiscalização dos veículos de carga no TSE lança título de eleitor digital
Anel Rodoviário começa no dia 11
O presidente do
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro
Gilmar Mendes, lançou
ontem (1º) o E-título,
documento digital que
pode substituir no dia da
eleição o título de eleitor.
A novidade já valerá na
eleição do ano que vem
para qualquer eleitor. Os
eleitores podem acessar
o E-título diretamente
em um aplicativo que
pode ser baixado gratuitamente por smartphone
ou tablet por meio da
App Store (sistema IOS)
e do Google Play (sistema Android). Página 2.

$ ¿VFDOL]DomR GRV
veículos de carga que trafegam pelo Anel Rodoviário de Belo Horizonte vai
começar no próximo dia
11 de dezembro. Durante as vistorias realizadas

pela Polícia Militar Rodoviária (PMRv), com apoio
da Via 040, concessionária
que administra a rodovia,
VHUmR YHUL¿FDGDV DV FRQdições dos freios e toda a
parte mecânica do veícu-

OR$¿VFDOL]DomRID]SDUWH
do conjunto de medidas
previstas pelo grupo de
trabalho criado pela Prefeitura de Belo Horizonte
para reduzir os acidentes
no anel. Página 3.

Governo abre inscrições para
concurso público da Codemig
Estão abertas as
inscrições para o concurso público 01/2017 da
Codemig, realizado junto
à Fundep, para o preenchimento de 19 vagas
de trabalho nos níveis
médio, médio técnico e
superior. Os interessados
podem se inscrever até
o dia 28 de dezembro,
às 20h, pelo site www.
gestaodeconcursos.com.
br. As provas serão realizadas em Belo Horizonte, na data prevista de
28 de janeiro de 2018.
Os salários variam de R$
3.116,38 a R$ 6.708,73.
Página 2.
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Vendas de veículos novos sobem
14,63% no mês de novembro
No sétimo mês consecutivo de crescimento
no comparativo interanual, as vendas de veículos
novos no País subiram
14,63% em novembro,
ante igual período de
2016, conforme balanço
divulgado ontem (1º),
pela Fenabrave, entidade que representa as
concessionárias de automóveis. Página 2.

FGTS serviu para diminuir
endividamento de famílias
A liberação das contas inativas do
FGTS ocorreram no segundo trimestre, mas continuaram impulsionando
o consumo das famílias, que cresceu
1,2% no terceiro trimestre ante o segundo, conforme os dados do PIB, divulgados ontem, pelo IBGE. Rebeca
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Palis, coordenadora de Contas NacioQDLVGR,%*(D¿UPRXTXHDPHGLGDGR
governo Michel Temer teve um efeito
cumulativo. “O FGTS também serviu
muito para fazer diminuição do endividamento das famílias. Isso tem efeito
para frente”, disse Rebeca. Página 3.
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Jacqueline Lustosa
Educação da mente
Acupuntura com e sem agulhas
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Agendamento pelo telefone ou WhatsApp
(31) 9 9859.3232

CÂMARA MUNICIPAL
DE SETE LAGOAS - MG
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017

(',7$/'(,17,0$d2
,921('875$3,5(62¿FLDOGR&DUWyULRGRo Ofício de
Registro de Imóveis desta Comarca e cidade de Sete Lagoas, segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei n°
9.514/1997, faz saber a todos quanto o presente edital, virem
ou dele conhecimentoete Lagoas, 28 de novembro de 2017.
,YRQH'XWUD3LUHV2¿FLDO7LWXODU&DUWyULRGRo Ofício de Registro de Imóveis de Sete Lagoas tiverem que atendendo a requerimento escrito da &$,;$(&21Ð0,&$)('(5$/, credora
do Contrato de Financiamento Imobiliário 8.5555.3597626-0
garantido por $/,(1$d2 ),'8&,È5,$ registrado nesta
Serventia sob o n° 07, 08 e averbações 09 e 10 da matrícula 42.303 do livro 2 Registro Geral deste Cartório, referente
ao imóvel seguinte: O apartamento de n° 103 - Bloco 09 do
“Residencial City Villagio”, situado à rua José Marques Viana,
n° 133, no lugar denominado Morro Vermelho, nesta cidade, com área privativa de 41,94m2, área privativa acessória
de 7,92m2, área privativa total de 49,86m2, área comum de
81,09m2, área total de 130,95m2 e sua respectiva fração ideal
de 0,00485147 do terreno composto pela área “C” medindo
no seu todo 20.950,92m2, e ainda uma vaga de estacionamento descoberta de n° 136, com saldo devedor de responsabilidade de 2WiYLR7HOHVGR1DVFLPHQWR e sua mulher tULV
&DVVLPLUR GH $]HYHGR 1DVFLPHQWR, brasileiros, casados
sob o regime de comunhão universal de bens (na vigência
da Lei 6.515/77), ele administrador, Cl:M-4.332.956 SSP/MG,
CPF:399.101.996-53, ela Cl: MG-5.157.765 SSP/MG, CPF:
031.246.916-01, residentes e domiciliados nesta cidade, que
¿FDP ,17,0$'26 para satisfazer no prazo de 15 (quinze)
dias, as prestações vencidas e as que vencerem até a data
do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os
demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive
tributos, as contribuições eondominiais imputáveis ao imóvel,
além das despesas de cobrança e de intimação.O pagamento deverá ser procedido na sede da agência bancária, onde
IRL HIHWXDGR R FRQWUDWR GH ¿QDQFLDPHQWR 1D RSRUWXQLGDGH
¿FD96DVFLHQWL¿FDGDGHTXHRQmRFXPSULPHQWRGDVUHIHULdas obrigações no prazo ora estipulado, garante o direito da
consolidação de propriedade do imóvel em favor da Credora
Fiduciária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do
art. 26 § 7o, da Lei 9.154/97.ete Lagoas, 28 de novembro de
,YRQH'XWUD3LUHV2¿FLDO7LWXODU&DUWyULRGRo Ofício de
Registro de Imóveis de Sete Lagoas

A Câmara Municipal de Sete Lagoas/MG torna público aos interessados em geral que está realizando
licitação pública, através do Processo Licitatório nº
25/2017, instaurado na modalidade Pregão Presencial
nº 22/2017, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA. O edital está a disposição dos interessados na Secretaria Geral da Câmara
Municipal, sito a Avenida Getúlio Vargas nº 111, região
central do município, 3º andar,no horário de 8h:00min
às 17h:00min de segunda a sexta feira, podendo ser
REWLGR QR VLWH R¿FLDO ± ZZZFDPDUDVHWHPJJRYEU 
no link “Licitações e Contratos”. Os envelopes deverão
ser protocolados até às 9h:00min horas do dia 18 de
dezembro de 2017. Mais informações poderão ser obtidas através do telefone (31) 3779-6300. Sete Lagoas,
30/11/2017. Jaqueline Helena Alves, Pregoeira.
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(',7$/'(,17,0$d2
,921( '875$ 3,5(6 2¿FLDO GR &iUWyULR GR o Ofício de
Registro de Imóveis desta Comarca e cidade de Sete Lagoas, segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei n°
9.514/1997, faz saber a todos quanto o presente edital, virem
ou dele conhecimento tiverem que atendendo a requerimento
escrito da &$,;$ (&21Ð0,&$ )('(5$/, credora do Contrato de Financiamento Imobiliário 8.55553621994-2 garantido
por $/,(1$d2),'8&,È5,$, registrado nesta Serventia sob
o n° 07, 08 e averbações 09 e 10 da matrícula 42.363 do livro 2
Registro Geral deste Cartório, referente ao imóvel seguinte: O
apartamento de n° 101 - Bloco 10 do “Residencial City Villagio”,
situado à rua José Marques Viana, n° 133, no lugar denominado
Morro Vermelho, nesta cidade, com área privativa de 41,94m2,
área privativa acessória de 7,92m2, área privativa total de
49,86m2, área comum de 81,09m2, área total de 130,95m2 e sua
respectiva fração ideal de 0,00485147 dò terreno composto pela
área “C” medindo no seu todo 20.950,92m2, e ainda uma vaga
de estacionamento descoberta de n° 187, com saldo devedor
de responsabilidade de )UDQFLHOOH$SDUHFLGD*RPHV)HUUHLUD,
brasileira, solteira, faxineira, Cl:MG-17.223.809 PC/MG, CPF:
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQHVWDFLGDGHTXH¿FD
,17,0$'$ para satisfazer no prazo de 15 (quinze) dias, as prestações vencidas e as que vencerem até a data do pagamento,
os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos
contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de
cobrança e de intimação. O pagamento deverá ser procedido na
VHGHGDDJrQFLDEDQFiULDRQGHIRLHIHWXDGRRFRQWUDWRGH¿QDQFLDPHQWR1DRSRUWXQLGDGH¿FD96DVFLHQWL¿FDGDGHTXHRQmR
cumprimento das referidas obrigações no prazo ora estipulado,
garante o direito da consolidação de propriedade do imóvel em
favor da Credora Fiduciária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL,
nos termos do art. 26 § 7o, da Lei 9.154/97. Sete Lagoas, 28 de
QRYHPEURGH,YRQH'XWUD3LUHV2¿FLDO7LWXODU&DUWyULRGR
2o Ofício de Registro de Imóveis de Sete Lagoas
(',7$/'(,17,0$d2
I921( '875$ 3,5(6 2¿FLDO GR &DUWyULR GR o Ofício de
Registro de Imóveis desta Comarca e cidade de Sete Lagoas, segundo as atribuições conferidas pelo art. 26 da Lei n°
9.514/1997, faz saber a todos quanto o presente edital, virem
ou dele conhecimento tiverem que atendendo a requerimento
escrito da &$,;$(&21Ð0,&$)('(5$/, credora do Contrato
de Financiamento Imobiliário 8.5555.3499533-3 garantido por
$/,(1$d2 ),'8&,È5,$ matriculado nesta Serventia sob o
n° 48.097 e averbação 01 do livro 2 Registro Geral deste Cartório, referente ao imóvel seguinte: O apartamento n° 203 do Bloco
11 do “Residencial City Morada Nova”, situado à Avenida Prefeito Alberto Moura esquina com Rua Professor Abeylard, n° 1.585,
no lugar denominado Morro Vermelho, nesta cidade, com área
privativa total 43,34m2, área de uso comum 56,42m2, área total
99,76m2 e sua respectiva fração ideal de 0,00651872 do terreno
que mede no seu todo 12.000,00m2, composto pelo quinhão n°
02; e ainda 01 vaga de garagem descoberta n° 54. índice Cadastral 01.12.03.045.0141.087, com saldo devedor de responsabilidade de 0LFKHOOH*XLPDUmHV$EUHX, brasileira, solteira, administradora, Cl: MG-15.518.017 PC/MG, CPF: 085.937.546-35,
UHVLGHQWHHGRPLFLOLDGDQHVWDFLGDGHTXH¿FD ,17,0$'$ para
satisfazer no prazo de 15 (quinze) dias, as prestações vencidas
e as que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os
encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e
de intimação. O pagamento deverá ser procedido na sede da
DJrQFLDEDQFiULDRQGHIRLHIHWXDGRRFRQWUDWRGH¿QDQFLDPHQWR
1DRSRUWXQLGDGH¿FD96DVFLHQWL¿FDGDGHTXHRQmRFXPSULmento das referidas obrigações no prazo ora estipulado, garante
o direito da consolidação de propriedade do imóvel em favor da
Credora Fiduciária - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos
do art. 26 § 7o, da Lei 9.154/97.Sete Lagoas, 28 de novembro de
,YRQH'XWUD3LUHV2¿FLDO7LWXODU&DUWyULRGRo Ofício de
Registro de Imóveis de Sete Lagoas

CONSULTAS ELETIVAS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES:

C L Í N I C A

VIDA

  

CLINICA GERAL, CARDIOLOGIA, GERIATRIA, DERMATOLOGIA, ENDOCRINOLOGIA,
GINECOLOGIA, NEUROLOGIA, ORTOPEDIA, PEDIATRIA, UROLOGIA, ANGIOLOGIA,
REUMATOLOGIA, ALERGOLOGIA, NUTROLOGIA, PSIQUIATRIA.

Centro de Especialidades Médicas e Ambulatoriais

TERAPEUTAS NAS SEGUINTES ESPECIALIDADES:
PSICOLOGIA, FONOAUDIOLOGIA, NUTRIÇÃO.

CONSULTAS: 7h às 19 horas = R$ 79,99
19h às 23 horas = R$ 95,00
CLÍNICA VIDA - Rua Princeza Izabel, 246 - Centro - Tel.: 3775-1465
Responsável Técnico: Glauco Amorim Perdigão CRMMG 39449
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