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Calendário para 2021 inicia 
4 dias após Brasileirão 2020
 | SELEÇÃO BRASILEIRA PODE DESFALCAR TIMES EM 18 RODADAS DO CAMPEONATO NACIONAL

 � AGÊNCIA BRASIL

Apenas quatro dias sep-
aram o término da tem-
porada 2020 e o início 

dos campeonatos estaduais de 
2021. O curto intervalo foi a saída 
encontrada pela Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF) para 
reorganizar o futebol nacional 
do próximo ano, sem que ele 
respingue em 2022. 

Mesmo que a pandemia do 
novo coronavírus seja contro-
lada no país, o calendário já foi 
impactado, podendo, inclusive, 
complicar os clubes em quase 
metade do Campeonato Bra-
sileiro, por coincidir com o cro-
nograma da seleção brasileira, 
também apertado.

A última rodada da Série A 
de 2020 está marcada para 24 
de fevereiro do ano que vem. 
O cronograma de 2021 começa 
a valer no dia 28 de fevereiro, 
para a primeira das 16 datas 

que a CBF reservou aos torneios 
estaduais, cujos términos serão 
até 23 de maio. Nesse intervalo, 
estão previstas a Supercopa do 
Brasil - jogo único -, e o início da 
Copa do Brasil, ambas em 10 de 
março. A final do torneio nacional 
foi agendada para 27 de outubro.

Nas duas partidas das oi-
tavas de final e no jogo de ida das 
semifinais da Copa do Brasil, os 
clubes poderão ser desfalcados 
pelos compromissos da seleção 
brasileira nas eliminatórias para 
a Copa do Mundo. A disputa por 
um lugar no Mundial do Catar 
2022 também impactará duas 
rodadas dos Estaduais. Mas, é 
no Campeonato Brasileiro que os 
times devem ter mais problemas, 
já que 18 das 38 datas serão em 
períodos em que seus atletas po-
dem estar sob comando de Tite.

São nove datas com partidas 
das eliminatórias e outras nove 
com a Copa América, entre 11 
de junho e 11 de julho de 2021. 

CBF

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária TATIANE OLIVEIRA DA 
CUNHA(CTPS 000085434/série 0280 MG) que, considerando sua ausência injustifica-
da do trabalho por mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, a mesma 
está dispensada, a partir da presente data, 14/08/2020, por desídia e abandono de 
emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT. Fica a funcionária comunicada que em 48 
horas deverá comparecer ao Sesmt para realizar exame demissional, no dia do acerto 
rescisório apresentar CTPS no Atendimento RH para anotações e baixa, bem como 
deverá entregar todos equipamentos e materiais relativos à empresa. Fica a funcioná-
ria comunicada que o acerto rescisório/homologação será dia 25/08/2020 às 14:00hrs 
no Atendimento RH, no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771. 

Lima & Pergher Industria e Comércio S/A, CNPJ de n° 22.685.341/0006-95, torna 
público que obteve do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, por meio do 
Processo Administrativo nº 00624/2003/006/2015, Licença de Operação de Caráter 
Corretivo , para Fabricação de sabões e detergentes; fabricação de preparados para 
limpeza o polimento; fabricação de produtos domissanitários, exclusive sabões e 
detergentes; estocagem e/ou comércio atacadista de produtos químicos em geral, 
inclusive fogos de artifício e explosivos, exclusive produtos veterinários e agrotóxicos, 
localizada na Avenida Airton Borges da Silva, n° 740, Distrito Industrial em Uberlân-
dia/MG, válida pelo prazo de 04 (quatro anos).

Lima & Pergher Industria e Comércio S/A, CNPJ de n° 22.685.341/0006-95 
por determinação do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, 
torna público que solicitou, por meio do Processo Administrativo nº 
00624/2003, renovação da Licença de Operação, para as atividades 
Fabricação de aromatizantes e corantes de origem mineral ou sintéticos 
e/ou sabões e detergentes e/ou preparados para limpeza e polimento e 
Fabricação de produtos domissanitários, exceto sabões e detergentes 
localizada na Avenida Airton Borges da Silva, n° 740, Distrito Industrial em 
Uberlândia/MG.

VIVAMUS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ 12.346.741.0001-08, solicita que os 
clientes ANTONIO MARCOS DE SANTANA, CPF: 957.757.811-04/ CLAUDIA PEREIRA BISPO, 
CPF: 107.372.596-04/ CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA, RG: 98.975.654-85/ 
FRANCIELLY CARDOSO LUCIO, CPF: 103.263.096-59/ IGOR SILVA GOMES, CPF: 
700.768.141-73 / JULIO CESAR DE SOUZA, CPF: 90.958.826-08 /LARYSSA DE CARVALHO 
SILVA, CPF: 117.113.286-77 / LILIANE CRISTINA NOGUEIRA GUIMARAES MAIA, CPF: 
691.541.472-04 /RHUAN VICTOR SANTOS ABADE CPF: 109.663.126-19 /RAIANE DA SILVA 
DOS SANTOS, CPF: 126.988.856-02/SAMYRA BARBOSA OLIVEIRA SIQUEIRA, RG: 3.752.483-
-66 e SUELEN ALVES FELIZARDO, CPF:012.796.796-62 compareçam na sede da Construtora 
localizada na Alameda José de Oliveira Guimarães, 1133, Bairro Jardim Holanda, nesta cidade em 
até 48hrs, a contar da data de publicação deste comunicado, para dar continuidade na PROMES-
SA DE COMPRA E VENDA firmada relativa ao empreendimento START TOWER VIVAMUS 
JARDIM HOLANDA I. Fica esclarecido que, não comparecendo o cliente/promissário comprador, 
no prazo e forma estipulados, o contrato em questão estará rescindido de pleno direito, de 
imediato.

-

EDITAL RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO GRUPO GENTLEMAN

Processo Digital n° 5260387-29.2020.8.09.0051; 
Natureza:  Recuperação Judicial
Requerentes: Gentleman Segurança Eireli; CNPJ n° 04.032.981/0001-00
  Gentleman Serviços Eireli; CNPJ n° 02.487.034/0001-88
Advogado das Requerentes: Murillo Macedo Lobo, OAB/GO 14.615
Administrador Judicial: Iure de Castro Silva, OAB/GO 29.493
Juiz: Dr. Rodrigo de Silveira; 23ª Vara Cível da Comarca de Goiânia-GO.
Valor da Causa: R$ 26.150.000,00
O Grupo Gentleman vem comunicar seus credores e interessados que  obteve  no  dia  
10/06/2020,  o  deferimento  do  processamento  do  pedido  de recuperação judicial.O 
Grupo Gentleman informa que a relação de credores encontra-se disponibilizada nos 
autos acima citado, podendo também ser consultada junto ao Administrador Judicialno-
meado, Dr. Iure de Castro Silva,com endereço na Av. Deputado Jamel Cecílio, 2690, 
Salas 1801/1818 –Jardim Goiás, Goiânia-GO, CEP: 74.810-100, telefone (62) 
3639-3567, e-mail, contato@castroealarcao.adv.br, ou ainda, através do edital publica-
do no Diário da Justiça Eletrônico.Ficam os credores interessados, notificados de que 
terão o prazo de 15 (quinze) dias a contar da publicação do presente edital paraencami-
nharem ao  administrador  judicial  pedido  de  habilitação/divergênciaquanto  ao  valor 
e classificação do crédito lançado na 1ª lista de credores, conforme artigo 7.§1ºda Lei  
11.101/2005,  devendo  as  petições  e  documentos  serem  digitalizados  e enviados 
ao Administrador Judicial através do e-mail contato@castroealarcao.adv.br,    ou    via    
AR    para    o    endereço    indicadoanteriormente.Igualmente,  ficam  os  credores  
intimados  para  que,  no  prazo  de 30(trinta) diasa contar da publicação do edital 
contendo a relação de credores,apresentemobjeções  ao  plano  de  recuperação  
judicialapresentado,  conforme artigos 52, V, §1º, III e 53, todos da Lei 11.101/2005.

(Uberlândia -MG), 20 de Agosto de 2020

Gentleman Segurança Eireli

Para ter dimensão, na última 
convocação do Brasil, em 6 de 
março deste ano, para duelos 
com Bolívia e Peru - que foram 
adiados em meio à pandemia - 
havia sete atletas que atuavam 
em território nacional. 

Vale lembrar, ainda, que entre 
23 de julho e 8 de agosto, ocorre 
a Olimpíada de Tóquio (Japão). 
Por não ser um evento em data 
FIFA, a liberação dos jogadores 
não é obrigatória. Na lista final 
do técnico da Seleção sub-23, 
André Jardine, para o Pré-Olím-
pico em janeiro deste ano foram 
chamados 17 jogadores que 
atuavam no Brasil. Seis deles - o 
lateral Caio Henrique, o zagueiro 
Robson Bambu, o meia Bruno 

Guimarães e os atacantes Rei-
nier, Antony e Pedrinho - foram 
para a Europa, onde os clubes 
são menos suscetíveis a ceder 
os atletas para os Jogos.

A Série A do Brasileirão 2021 
está marcada para começar 
em 30 de maio, junto com a 
terceira e da quarta divisões. A 
Série B começa um dia antes. 
O calendário segue até 5 de 
dezembro, com a última rodada 
da elite do futebol nacional. As 
férias terão início no dia seguinte. 
O cronograma ainda pode ser 
atualizado, pois a Confederação 
Sul-Americana de Futebol (Con-
mebol) não divulgou as datas 
das competições continentais 
em 2021.
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