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A empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA,  solicita 
o comparecimento do(a) colaborador(a)ANIELLE CARDOSO DE 
AZEVEDO CTPS:008503317 S/0040_11/11/2014 à empresa no 
prazo de 48 horas para retomada de suas atividades profissionais, 
sob pena de aplicação das medidas disciplinares cabíveis.  

A empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA,  solicita 
o comparecimento do(a) colaborador(a)LAYSSE HALLANE SILVA 
OLIVEIRA CTPS:002694292 S/60 - 03/01/2019 à empresa no prazo 
de 48 horas para retomada de suas atividades profissionais, sob 
pena de aplicação das medidas disciplinares cabíveis.

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO, torna 
público que obteve do Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM, 
por meio do Processo Administrativo nº 01524/2002/003/2020, Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação, concomitantemente, para a 
atividade principal Aeroportos, no Município de Uberlândia, válida pelo prazo 
de 10 (dez) anos.

AVISO DE LICENÇA

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: GERALDO DA SILVA PALUMINO – CPF: 595.418.066-00

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Rui Barbosa, 
nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final assina, serve-se da presente 
para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato 
Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a 
NOTIFICANTE em 31/10/2012, na qualidade de compromissário comprador do LOTES 16 e 17 da 
QUADRA 04 do JARDIM PALMEIRAS III em UBERLANDIA/MG.Todavia Vossa Senhoria encontra-se 
em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas ambos os 
LOTES, referentes aos vencimentos: 20/01/2020, 20/02/2020, 20/03/2020, 20/04/2020, 20/05/2020, 
20/06/2020 e 20/07/2020.Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das 
parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de 
IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta 
notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso2ghfnet.com.br ou por telefone 
(43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Higienópolis, nº 70 Centro, Terreo, nesta cidade de Londrina, 
Estado do Paraná, cep 86020-907 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento.Fica 
desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou 
carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a 
quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a 
resolução por inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e 
em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais 
aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais 
previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do 
saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e honorários advocatí-
cios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo 
Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 
10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa 
Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a 
devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para 
notificar.UBERLANDIA/MG, 21 de JULHO DE 2020.
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