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CONVITE

A diretoria do Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia, 
convida seus acionistas a participarem da Pré-Assembleia 
que ocorrerá no dia 24 de outubro de 2021, no salão de 
festas do clube, para tratar de pautas relacionadas à propos-
ta de modernização do estatuto e que serão votadas na 
Assembleia Extraordinária agendada para o dia 26 de 
novembro de 2021.
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que se 
fizerem necessários.
Lembrando que as propostas de alteração do estatuto já 
estão disponíveis em nosso site através do endereço 
https://www.clubecacaepesca.udi.br/site/doc/Estatutoc-
cpiu.pdf para
consulta.

Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia
Presidência

O Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia, por seu presidente Louris-
valdo Lourenço de Carvalho, de acordo com a atribuição que lhe confere o 
artigo 56 do Estatuto Social, em obediência às disposições do artigo 55, 
item “a” e artigos seguintes, vem por meio deste edital convocar os seus 
associados (sócios patrimoniais) a comparecerem em Assembleia Geral 
Extraordinária, com a finalidade de deliberar sobre alteração do Estatuto 
Social do clube. Em decorrência da pandemia de COVID-19 e atendendo 
às recomendações das autoridades sanitárias, a assembleia será realiza-
da de forma virtual, através da plataforma tenmeetings, cujo acesso se dá 
pelo link https://www.tenmeetings.com.br/assembleia/portal/?i-
d=D53ABB9FB8B3.
Para poder se cadastrar e votar o sócio deve estar em posse de seus 
dados pessoais e ter em mãos a carteira de sócio (por segurança será 
exigido o envio pela plataforma de foto da carteira de sócio). A assembleia 
será iniciada às 18:00 do dia 26/11/2021 e a partir das 18:30 serão 
iniciados os debates e discussões. A partir das 21:30 do mesmo dia será 
aberta a votação, que se dará na própria plataforma e se estenderá até às 
9:30 do dia 29/11/2021. Cada sócio terá tantos votos quantos títulos de 
propriedade possuir, e para votar deverá possuir a carteira do Clube com a 
validade em dia, uma carteira para cada título que possuir. A proposta para 
alteração do estatuto aprovada em reunião conjunta entre diretoria e 
conselho fiscal está disponível no site do clube (www.clubecacaepes-
ca.udi.br).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 48/2021. A 
Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos interessados a prorrogação 
do Processo Licitatório de n° 144/2021, na Modalidade de Pregão Presencial de 
n° 48/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Relações 
Governamentais perante os poderes Executivo, e Legislativo Federal, para atender a 
necessidades do Município de Coromandel-MG em relação a Emendas Parlamentares 
e repasse de verbas  de Ministérios para o dia 25/10/2021 ás 15:30 horas. Motivo: 
Licitação Deserta. 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 55/2021 - SRP. 
A Prefeitura Municipal de Coromandel torna público aos interessados a prorrogação 
do Processo Licitatório de n° 155/2021, na Modalidade de Pregão Presencial de n° 
55/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a aquisição de calcário 
dolomítico para atender os pequenos produtores rurais do Município de Coromandel-
MG para o dia 25/10/2021 ás 14:00 horas. Motivo: Licitação Deserta.  Editais e inf. no 
e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br ou pelo 
telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 
170. Coromandel-MG,  08 de outubro de 2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.

CONVOCAÇÃO
A empresa SERVIÇOS DE CARREGAMENTOS DJ LTDA, solicita o compareci-
mento do(a) colaborador(a) PAULO SERGIO BARBOSA, CTPS: 80067, Série: 
0032, à empresa no prazo de 48 horas para retomada de suas atividades 
profissionais, sob pena de rescisão contratual na forma do artigo 482, "i", da CLT.

TRICON
COMUNICADO

Atendendo a determinação dos Decretos Municipais n° 7774 de 20 de 
Janeiro de 1999 e sua alteração, Decreto Municipal nº 19.413 de 30 
de Setembro de 2021, a TRICON – Triângulo Concessões S/A, comu-
nica que a partir de zero hora do dia 10 de Outubro de 2021, o valor 
da tarifa de embarque para as linhas intermunicipais e interestaduais 
passa a ser:

 -R$ 1,70 (um real e setenta centavos) para distâncias até 40 
km intermunicipal; 
 -R$ 2,71 (dois reais e setenta e um centavos) para distân-
cias entre 40 km a 100 km intermunicipal;
 -R$ 6,15 (seis reais e quinze centavos) para distâncias 
acima de 100km intermunicipal;

 -R$ 5,54 (cinco reais e cinquenta e quatro centavos) para 
linhas interestaduais.

Índice Nacional de Preços ao Consumidor acumulado em 12 meses 
(setembro de 2021): 10,78%.

Fonte: ibge.gov.br 

COMUNICADO DE ABANDONO DE EMPREGO SR. JOSE ELIAS DOS SANTOS
Tendo V.Sª deixado de comparecer ao trabalho desde o dia 06/09/2021 sem apresentar qualquer 
justificativa, vimos pela presente cientificá-lo, nos termos do disposto no artigo 482, letra I, da CLT, que 
lhe fica consignado o prazo de 48 horas, a contar do recebimento desta, para que reinicie suas 
atividades ou justifique, devidamente, no mesmo prazo, o motivo que impede seu comparecimento. 
Caso contrário, consideraremos sua atitude como ato de renúncia do cargo, ficando V.Sª demitido por 
abandono do emprego, na forma do dispositivo citado na Consolidação das Leis de Trabalho.

Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S.A

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332, Centro,

Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 06 de Outubro de 2021
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

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, AMILTON ANDRADE DE OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 
64539741691, CRISTIANE VIEIRA DE SOUSA OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 87321068668, 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 ECONÔMICA FEDERAL, 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$ 11.371,82, em 03/10/2021, 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 
144440181256-4 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 36325, 
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 ECONÔMICA 
FEDERAL, 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.
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