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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, VALERIA MENEZES CRUVINEL, CPF/CNPJ nº 78386365668, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., 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$ 20.845,92, em 02/02/2022, 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 
1002000133016795-1 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
141598, 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 BANCO SANTANDER 
(BRASIL) S.A., 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, 03 de Fevereiro de 2022
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica o funcionário WILLYAN ALVES RODRIGUES 
(CTPS 003370515/série 0050 MG) que, considerando sua ausência injustificada do trabalho por 
mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, o mesmo está dispensado, a partir da 
presente data, 31/01/2022, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT. 
Fica o funcionário comunicado que deverá apresentar sua CTPS no dia do acerto rescisório, junto 
ao Atendimento RH da empresa, para as devidas anotações e baixa, bem como deverá entregar 
no prazo de 48 úteis em aludido departamento todos os equipamentos e materiais relativos à 
empresa, tais como: crachá, cartão Policard farmácia, cartão Unimed, cartão Uniodonto, cartão 
Cinépolis, uniforme, head-fone, cadeado do armário e tudo mais. Fica o funcionário comunicado 
que o acerto rescisório/homologação será no Atendimento RH, no seguinte endereço: Rua 
Niterói, nº 1771 na data: 08/02/2022 às 17:00.

FRIGORÍFICO LUCIANA LTDA - CNPJ nº21.589.563/0001-64
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS

Conforme previsto no artigo 1.071, V do Código Civil, fica convocada reunião de sócios, a ser realizada 
dia 24 de fevereiro de 2022, às 15:00 horas, na sede da sociedade empresária Frigorífico Luciana LTDA, 
localizada na Fazenda Luciana, zona rural, distrito de Cruzeiro dos Peixoto, Uberlândia – MG.
Ordem do dia: Deliberar sobre a alteração do Contrato Social, especificamente, quanto as seguintes 
disposições:
 a)Incluir no objeto social, a atividade de compra e venda de imóveis próprios e de terceiros 
(CNAE 6810-2 e 6821-8). 
A disposição a ser modificada possui a seguinte redação: Cláusula Quarta:  O objetivo social da empresa 
está especificado abaixo, conforme segue: "Compra, venda e abate de gado, (bovinos, bubalinos e 
suínos) e sua industrialização e comercialização, inclusive de seus subprodutos; fabricação de produtos 
da carne; industrialização e preparação de subprodutos resultante do abate; tipo farinha de carne e osso, 
sebo; fabricação de embutidos, salsicharia e salamaria de carne de bovinos, bubalinos e suínos tais 
como: salame, salsicha, linguiça, mortadela, presunto, patê e semelhantes; importação e exportação de 
produtos e subprodutos derivados do abate de gado bem como a importação e exportação de insumos 
de seu ramo de negócio (matéria prima, produtos intermediários e embalagens); abate de bovinos e 
suínos e deposito em câmaras frias para terceiros; eventual exploração de atividades agropecuária e 
transporte rodoviário de cargas próprio."
 b)Permitir a transferência das quotas para terceiros, desde que, haja expresso consenti-
mento de 2/3 das quotas sociais remanescentes.
A disposição a ser modificada possui a seguinte redação: Cláusula Décima Segunda:  As quotas são 
intransferíveis a terceiros sem o expresso consentimento dos demais quotistas, os quais, na proporção 
das que já possuírem, terão inteira preferência para sua aquisição. Não havendo comum acordo para 
fixação do valor das quotas e do prazo para seu pagamento, proceder-se-á da forma prevista na cláusula 
seguinte.
 c)Estabelecer quórum de maioria absoluta das quotas sociais para que os sócios remanes-
centes permitam o ingresso dos sucessores, em caso de falecimento.
A disposição a ser modificada possui a seguinte redação: Cláusula Décima Quarta:  O falecimento de 
qualquer quotista não será motivo de extinção da sociedade, que poderá continuar com seus sucesso-
res, os quais nomearão um único representante, seu, para representá-los, até que se homologue a 
partilha; caso não seja de interesse dos demais sócios (remanescentes) a continuação na sociedade, 
dos sucessores do sócio falecido, terão aqueles direito de excluí-los, calculando e pagando suas quotas, 
segundo o previsto na Cláusula 13a, porém com prazo reduzido à metade 6 (seis) parcelas, mensais, por 
se tratar de exclusão. Será lícita aos sucessores sua saída da sociedade, hipótese em que deverão 
proceder conforme o disposto na Cláusula 13a sem modificações no prazo por se tratar de retirada 
espontânea.
 d)Alterar o quórum para maioria absoluta do capital social, para que os sócios deliberem 
pela distribuição dos 20% (vinte por cento) do lucro.
A disposição a ser modificada possui a seguinte redação: Cláusula Vigésima Primeira:  Os lucros ou 
prejuízos apurados serão atribuídos ou suportados pelos quotistas na proporção de suas quotas, 
ressalvado, os casos em que, por deliberação dos sócios em reunião e/ou assembleia, dispuser de 
forma diversa. Dos lucros apurados em balanço, 80% (oitenta por cento) deverão ficar em suspenso, 
como reforço de capital ou para seu oportuno aumento, quando assim deliberarem os quotistas que 
representem a maioria do capital social. Os restantes 20% (vinte por cento) só deverão ter a mesma 
destinação anterior, se nenhum dos quotistas, exigirem sua distribuição independentemente da 
proporção de seu capital; exigência essa a ser manifestada no ato do balanço, que deverá ser sempre 
assinado por todos os quotistas.
 e)Retirar o compromisso de arbitragem para solucionar eventuais litígios advindos do 
contrato social. 
A disposição a ser modificada possui a seguinte redação: Cláusula Vigésima Sexta:  Elegem as partes o 
foro arbitrai da Comarca de Uberlândia, Minas Gerais, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do 
presente contrato, indicando desde já, a Mediarb - Mediação e Arbitragem - 18 Câmara do Triângulo 5/C 
Ltda., com sede na Rua Martinésia ,nº 34, conj. 04.
 f)Incluir disposição no contrato social para criar procedimento de convocação para reunião 
de sócios, sendo que as publicações serão realizadas apenas uma única vez em jornal de grande 
circulação no local da sede, com no mínimo 08 (oito) dias de antecedência, devendo ainda ser enviado 
telegrama aos sócios, no endereço indicado por eles no preâmbulo do contrato social.
Caso o quórum de instalação não seja atingido, a reunião de sócios será realizada em segunda chamada 
após 30 (trinta) minutos, isto é, 15:30, no mesmo local e com idêntica ordem do dia, com a presença de 
qualquer número de sócios.

Uberlândia - MG,01 de fevereiro de 2022.

Antonio de Almeida Neto
Sócio e administrador

Neide Mendonça Almeida
Sócia e administradora

HELBOR FLAT CLASS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ilustríssimos Senhores Condôminos do Condomínio Helbor Flat Class,
Nos termos da Convenção de Condomínio do Helbor Flat Class inscrito no CNPJ 06.097.814/0001-72, 
localizado Avenida Governador Rondon Pacheco, nº 5455, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas 
Gerais, ficam os senhores condôminos convocados a se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ESTRAOR-
DINÁRIA a realizar-se no dia 10 de fevereiro de 2022, em modalidade Hibrida, através do link do 
aplicativo Zoom: https://zoom.us/j/6869653121?pwd=elNLL3I2NVdmaVNFOTJJaStDWE9NUT09 e também 
presencial nas dependências do próprio Condomínio, às 15h00, em primeira convocação, com a 
presença de condôminos que representem 2/3 (dois terços) das unidades autônomas que constituem o 
Condomínio, ou às 15h30 em segunda e última convocação, com qualquer número de condôminos 
presentes, para apreciação, discussão e deliberação sobre da seguinte ORDEM DO DIA:
 a) Rescisão do contrato com a Administradora;
 b) Assuntos gerais de interesse do Condomínio;
Caso não possam comparecer V.Sas. poderão fazer-se representar por procurador com poderes 
especiais de voto, devendo o instrumento de procuração, público ou particular, com a qualificação 
completa do procurador, devidamente datado e assinado pelo outorgante, com a firma reconhecida em 
cartório, ser apresentado à secretaria do Condomínio antes de iniciadas as deliberações.
De acordo com o artigo 1335, inciso III do Código Civil, o Condômino poderá votar nas deliberações da
assembleia e dela participar, desde que esteja em dia com o pagamento cotas condominiais.

Uberlândia, 25 de janeiro de 2022.
Atenciosamente,

Condomínio Helbor Flat Class
Sr. Frederico David Miguel - Síndico

Atenciosamente,

Condomínio Helbor Flat Class
Sr. Frederico David Miguel - Síndico

Processo Nº 77.795//
SERGIO DE JESUS DOS SANTOS, brasileiro, solteiro, profissão Cozinheiro, natural de Iuiú - BA, filho de 
PAULO CEZAR EVANGELISTA DOS SANTOS e ARMEZINDA ANA DE JESUS. 
ELISANA CRISTINA SILVA SIMÕES, brasileira, solteira, profissão Professora, natural de Sebastião La-
ranjeiras - BA, filha de TEODORO FERREIRA SIMÕES e ELITA DE JESUS SILVA SIMÕES.

Processo Nº 77.764//
FABIO BOTELHO DE SENA, brasileiro, divorciado, profissão vendedor, natural de São Paulo - SP, filho de 
ORLANDO BOTELHO DE SENA e GENY GASPAR DE SENA. 
CLAUDIENE ANGÉLICA SANTANA, brasileira, solteira, profissão contadora, natural de Uberlândia - MG, 
filha de JAIR RODRIGUES SANTANA e MARIA AUXILIADORA SANTANA.

Processo Nº 77.765//
VITOR HUGO SOUZA DA COSTA, brasileiro, solteiro, profissão programador, natural de Uberlândia - MG, 
filho de LÁZARO DONIZETE DA COSTA e MIDIAN SOUZA SILVA DA COSTA. 
JÉSSICA AMARAL DAMASO, brasileira, solteira, profissão médica, natural de Ituiutaba - MG, filha de 
WYSLEI CARLOS DAMASO LEANDRO e RUSKAYA DO AMARAL SILVA DAMASO.

Processo Nº 77.798//
RODOLPHO FERNANDO BORGES MACHADO, brasileiro, solteiro, profissão engenheiro de minas, natu-
ral de Uberlândia - MG, filho de ODILSON RODOLFO MACHADO e CÉLIA MARIA BORGES MACHADO. 
LARISSA FARIA DE ANDRADE, brasileira, solteira, profissão psicóloga, natural de Piumhi - MG, filha de 
NATALINO OTAVIANO DE ANDRADE JÚNIOR e VILMA IMACULADA DE FARIA.

Processo Nº 77.799//
VITOR MANOEL PEREIRA FERNANDES, brasileiro, solteiro, profissão frentista, natural de Pirapora - 
MG, filho de MANOEL FERNANDES RODRIGUES e SIDNEA PEREIRA FERNANDES. 
EMANUELLY VITÓRIA VIEIRA DOS SANTOS, brasileira, solteira, profissão atendente de telemarketing, 
natural de Uberlândia - MG, filha de EMANUEL PEREIRA VIEIRA e VÍVIAN DANIELA DOS SANTOS 
VIEIRA.

Processo Nº 77.796//
RAFAEL JOSÉ DA SILVA, brasileiro, divorciado, profissão Engenheiro Mecânico, natural de Uberlândia - 
MG, filho de EDILSON JOSÉ DA SILVA e JOANA D’ARC MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA. 
ISABELLA VIEIRA ABREU, brasileira, solteira, profissão Vendedora, natural de Uberlândia - MG, filha de 
MARCELO HENRIQUE DE ABREU e FABRÍCIA VIEIRA DE MORAES ABREU.

Processo Nº 77.800//
ERON APARECIDO RODRIGUES, brasileiro, solteiro, profissão ajudante de motorista, natural de Patrocí-
nio - MG, filho de LUIZ CARLOS RODRIGUES e BERCHOLINA MARIA DA COSTA. 
LILIAN MARIA DA SILVA, brasileira, divorciada, profissão aposentada, natural de Uberlândia - MG, filha 
de OSVALDO FLORIANO DA SILVA e SIRLEI MARIA DA SILVA.

Processo Nº 77.801//
RICARDO MARTINS LOPES, brasileiro, solteiro, profissão motorista, natural de Cacoal - RO, filho de 
JOSÉ WANDERLEI LOPES e MARIA HELENA MARTINS LOPES.
ADRIANA SANTOS BORGES, brasileira, solteira, profissão sub gerente, natural de Campina Verde - MG, 
filha de SEBASTIÃO LOURENÇO BORGES e SILDA APARECIDA DOS SANTOS.

Processo Nº 77.802//
LUIS ROGERIO MATEUS FILHO, brasileiro, solteiro, profissão assistente administrativo, natural de Uber-
lândia - MG, filho de LUIS ROGERIO MATEUS e CASSIA DE PAULA SILVA. 
ANA VITÓRIA SOUSA JÚLIO, brasileira, solteira, profissão estudante, natural de Uberlândia - MG, filha de 
ELIAS JÚLIO DA SILVA e DEUSLÍRIA GAMA DE SOUSA JÚLIO.

Processo Nº 77.803//
GILVANILSON QUEIROZ DE OLIVEIRA, brasileiro, solteiro, profissão operador de bitoneira, natural de 
Jacobina - BA, filho de NILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA e GENELICE RODRIGUES DE QUEIROZ.
JACINARA DE SOUZA LIMA, brasileira, solteira, profissão do lar, natural de Jacobina - BA, filha de JO-
SUÉ DA LUZ LIMA e ZENAIDE DE SOUZA LIMA.

Processo Nº 77.804//
RAFAEL LIMA DIAS, brasileiro, solteiro, profissão funcionário público, natural de Ituiutaba - MG, filho de 
DIVALDO DIAS e LUCILEY LIMA DE ARAÚJO DIAS. 
GEORGIA DE ALMEIDA CAPANEMA, brasileira, solteira, profissão professora, natural de São Simão - 
GO, filha de FRANCISCO CAPANEMA NETO e SELMA QUEIROZ DE ALMEIDA.

Processo Nº 77.805//
MARCOS FERNANDO SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, profissão assistente de RH, natural de Nova 
Floresta - PB, filho de ADEILDO SANTOS SILVA e MARIA DE LOURDES CALIXTO DOS SANTOS. 
ANNA LAURA DIAS DE MELO, brasileira, solteira, profissão supervisora de caixa, natural de Uberlândia 
- MG, filha de LAURO PACHECO DIAS e FABIANE CÂNDIDA DE MELO DIAS.

Processo Nº 77.806//
VANDO DE SOUSA, brasileiro, solteiro, profissão pedreiro, natural de Bonfinópolis de Minas - MG, filho 
de DOMINGO JOSÉ DE SOUZA e ABADIA FRANCISCA DE SOUZA. 
KÉSIA RODRIGUES SILVA, brasileira, solteira, profissão auxiliar de limpeza, natural de Uberlândia - MG, 
filha de RUBENS ANTÔNIO SILVA e ZELMA SILVA RODRIGUES.

Os contraentes apresentaram os documentos exigidos no art. 1.525 do Código Civil Brasileiro. Se 
alguém souber de algum impedimento, que os impossibilite de casar, que o faça na forma da lei.

Uberlândia, 07 de fevereiro de 2022.
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