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A empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA,  solicita 
o comparecimento do(a) colaborador(a) GLENDHA PATRICIA 
PERES CTPS:008505086 S/0040_28/11/2014 à empresa no prazo 
de 48 horas para retomada de suas atividades profissionais, sob 
pena de aplicação das medidas disciplinares cabíveis.

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica o funcionário KAIQUE MAGALHAES 
CAMPOS (CTPS 000010237/série 0145 MG) que, considerando sua ausência injustifi-
cada do trabalho por mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, o 
mesmo está dispensado, a partir da presente data, 14/10/2020, 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 Callink, 
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, dia 
22/10/2020 às 15:00hrs no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.

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.

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA
Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA MEDICINA / HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ODELMO LEÃO 
CARNEIRO, convida as empresas interessadas em participar do 

Pregão Eletrônico SE nº 015/2020 – ID 2415, realizado para a Contratação 
de empresa especializada em LAVANDERIA HOSPITALAR – LOCAÇÃO 
E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL. Para informações e condições de 
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S.A.
CNPJ: 43.214.055/0001-07- NIRE: 3130001294-8

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Realizada às 12h do dia 27/08/2020, na sede social da Companhia. Presença: Acionistas representando a totalidade 
do capital social da Companhia. Mesa: Alair Martins do Nascimento (Presidente) e Elis Simeão Christino (Secretária). 
Deliberações: 1) Aprovou, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem quaisquer ressalvas, a 
criação dos cargos de Presidente Honorário do Conselho de Administração e de Vice-Presidente do Conselho de 
Administração. O Presidente Honorário do Conselho de Administração será cargo personalíssimo e vitalício a ser 
exercido pelo fundador da Companhia, Sr. Alair Martins do Nascimento, e terá as atribuições estabelecidas pelo 
Conselho de Administração, podendo participar das reuniões do Conselho de Administração sempre que desejar 
na condição de ouvinte, sem direito a voto. O Vice-Presidente do Conselho de Administração substituirá o Presidente 
do Conselho em seus impedimentos temporários e ausências. 2) Em razão da deliberação acima, a Assembleia 
aprovou, por unanimidade, as seguintes alterações aos Artigos 13, 15 e 16 do Estatuto Social, passam a vigorar 
com a seguinte redação: Artigo 13 - O Conselho de Administração será composto de, no mínimo, 5 e, no máximo, 
8 membros efetivos, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral, pelo prazo de até 2 anos, permitida a reeleição 
e, ainda, 1 Presidente Honorário que não terá direito a voto nas reuniões do Conselho de Administração e cujo 
cargo será ocupado na forma prevista no § 2º a seguir. § 1º - No mínimo, 20% dos membros do Conselho de 
Administração deverão ser Conselheiros Independentes, assim caracterizados por (i) não ter qualquer vínculo com 
a Companhia, exceto participação de capital social não superior a 1%; (ii) não ser Acionista Controlador, cônjuge, 
companheiro ou parente de até segundo grau daquele ou não ser ou não ter sido, nos últimos 3 anos, vinculado 
a sociedade ou entidade relacionada ao Acionista Controlador; (iii) não ter sido, nos últimos 3 anos, empregado 
ou diretor da Companhia, do Acionista Controlador ou de sociedade controlada pela Companhia; (iv) não ser 
fornecedor ou comprador, direto ou indireto, de serviços e/ou produtos da Companhia, em magnitude que implique 
perda de independência; (v) não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo 
ou demandando serviços e/ou produtos à Companhia; (vi) não ser cônjuge ou parente até segundo grau de algum 
administrador da Companhia; (vii) não receber outra remuneração da Companhia além da de conselheiro, exceto 
em decorrência da participação no capital. Para fins de clareza, o cargo de Presidente Honorário não será 
considerado no cômputo do percentual de 20% mencionado acima para fins de indicação de Conselheiros 
Independentes. § 2º - O Conselho de Administração terá, como Presidente Honorário, o fundador da Companhia 
- Sr. Alair Martins do Nascimento - em caráter personalíssimo e vitalício. O Presidente Honorário terá as atribuições 
estabelecidas pelo Conselho de Administração e poderá participar das reuniões do Conselho de Administração 
sempre que desejar, na condição de ouvinte, sem direito a voto. Para tal propósito, o Presidente Honorário terá o 
direito de receber convocações para reuniões do Conselho de Administração na mesma forma dos membros do 
órgão. O cargo de Presidente Honorário do Conselho de Administração será extinto em caso de vacância. § 3º - Na 
Assembleia Geral que eleger os administradores os acionistas deverão deliberar qual o número de membros do 
Conselho de Administração. § 4º - Os membros do Conselho de Administração devem ter reputação ilibada, não 
podendo ser eleitos, salvo dispensa da Assembleia Geral, aqueles que: (i) ocupem cargos em sociedades que 
possam ser consideradas concorrentes da Companhia; ou (ii) tiverem ou representarem interesse conflitante com 
a Companhia; não poderá ser exercido o direito de voto pelo membro do Conselho de Administração caso se 
configurem, supervenientemente, os mesmos fatores de impedimento. § 5º - O membro do Conselho de 
Administração não poderá ter acesso a informações ou participar de reuniões de Conselho de Administração 
relacionadas a assuntos sobre os quais tenha ou represente interesse conflitante com a Companhia. § 6º - O 
Conselho de Administração, para melhor desempenho de suas funções, poderá criar comitês ou grupos de trabalho 
com objetivos definidos, sendo integrados por pessoas por ele designadas dentre os membros da administração 
e/ou outras pessoas ligadas, direta ou indiretamente, à Companhia. (...) Artigo 15 - O Conselho de Administração 
terá 1 Presidente e 1 Vice-Presidente, que serão eleitos pela maioria de votos de seus membros, na primeira 
reunião do Conselho de Administração que ocorrer imediatamente após a posse de tais membros ou sempre que 
ocorrer renúncia ou vacância naqueles cargos. § 1º - Caberá ao Vice-Presidente do Conselho de Administração 
substituir o Presidente do Conselho em seus impedimentos temporários e ausências. § 2º - Nas deliberações do 
Conselho de Administração, será atribuído ao Presidente do Conselho o voto de qualidade, no caso de empate 
da votação. Nas ausências e impedimentos do Presidente do Conselho, o voto de qualidade será atribuído ao 
Vice-Presidente do Conselho. § 3º - Ocorrendo impedimento ou vacância no cargo de membro do Conselho de 
Administração, os conselheiros remanescentes deverão nomear o substituto que servirá até a primeira Assembleia 
Geral subsequente. Se ocorrer vacância da maioria dos cargos o Conselho de Administração deverá convocar 
Assembleia Geral para preenchimento dos respectivos cargos. Artigo 16 - O Conselho de Administração reunir-
se-á ordinariamente, pelo menos, 6 vezes por ano e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente 
indicado nos termos do § 1º do Artigo 15 ou pela maioria de seus membros efetivos. As reuniões do Conselho 
poderão ser realizadas, excepcionalmente, por conferência telefônica, videoconferência, correio eletrônico ou por 
qualquer outro meio de comunicação. § 1º - As convocações para as reuniões serão feitas com antecedência 
mínima de 8 dias, salvo em caso de urgência em que se admitirá a convocação com antecedência mínima de 24 
horas. § 2º - As reuniões serão instaladas quando estiver presente a maioria absoluta dos membros efetivos do 
Conselho de Administração, observado o disposto no § 4º. As deliberações serão tomadas pelo voto afirmativo 
de, no mínimo, a maioria dos votos válidos dos membros do efetivos Conselho de Administração que se façam 
presentes, observado o disposto no § 4º. Todas as deliberações do Conselho de Administração constarão de atas 
lavradas no respectivo livro do Conselho e assinadas por todos conselheiros quantos bastem para constituir a 
maioria necessária às deliberações. § 3º - Nas reuniões do Conselho de Administração são admitidos o voto escrito 
antecipado e o voto proferido por meio de fax, correio eletrônico ou por qualquer outro meio de comunicação, 
computando-se como presentes os membros que assim votarem. § 4º - O Presidente Honorário poderá participar 
das reuniões do Conselho de Administração na condição de ouvinte, motivo pelo qual os quóruns de instalação 
e de aprovação de matérias em reuniões do Conselho de Administração serão computados desconsiderando-se 
o cargo de Presidente Honorário. 3) Eleger, para o cargo de Presidente Honorário do Conselho de Administração, 
o Sr. Alair Martins do Nascimento, Cédula de Identidade nº M-398.757, SSP/MG, CPF sob o nº 004.934.576-15, 
com mandato vitalício, conforme previsto no Estatuto Social da Companhia. O Presidente Honorário do Conselho 
de Administração ora eleito tomou posse nesta data, mediante assinatura do Termo de Posse lavrado em livro 
próprio, que foi arquivado na sede da Companhia e no qual declarou, sob as penas da lei, que cumpre com todos 
os requisitos previstos no art. 147 da Lei das S.A. para a sua investidura no respectivo cargo. 4) Por unanimidade, 
aprovou a consolidação do Estatuto Social da Companhia de forma a contemplar todas as alterações aprovadas 
nesta Assembleia. Nada mais havendo a tratar. Assinam digitalmente o Presidente da Mesa, Alair Martins do 
Nascimento bem como Advogada Elis Simeão Christino inscrita na OAB/MG sob o nº 66.886. Uberlândia/MG, 
27/08/2020. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico registro sob o nº 8044352 em 08/10/2020 
da Empresa MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A, Nire 31300012948 e protocolo 
206148801 - 06/10/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

TUVIL S.A HOTEL E LOCAÇÃO
CNPJ: 25.629.528/0001-55 - NIRE: 3130004581-1

ATA DE AGE REALIZADA EM 20/02/2020: 1. Data, Hora e Local: No dia 20/02/2020, às 08h, em 1ª convocação, na 
sede administrativa da TUVIL S.A HOTEL E LOCAÇÃO, localizada em Uberlândia-MG, Avenida Maranhão, nº 1.666, 
Sala 07, Umuarama, CEP 38408-318 (“Companhia”). 2. Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de Acionistas”, ficando desta forma 
constatada a existência de “quórum” legal para instalação da Assembleia em primeira convocação, nos termos do Art. 135 
da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e dispensada a convocação prévia nos termos do 
parágrafo 4° do Art. 124 da Lei das Sociedades por Ações, a saber: (i) Dr. Tubal de Siqueira Silva, brasileiro, casado 
sob o regime de separação obrigatória de bens, advogado, CPF/MF nº 004.994.396-00, portador da Carteira de Identidade 
Profissional n° 11.754, expedida pela OAB, Seção de Minas Gerais, com endereço comercial em Uberlândia-MG, Rua Rio 
Grande do Norte, 1069, Umuarama, CEP 38405-321; e (ii) Elizabeth Ribeiro Rezende, brasileira, casada no regime de 
separação obrigatória de bens, portadora da Cédula de Identidade RG nº 305.874 SSP/DF, CPF/ME nº 350.917.116-00, 
residente e domiciliada em Uberlândia-MG, Rua João Severiano Rodrigues da Cunha, nº 879, Condomínio Vila do Sol, C12, 
Jardim Karaíba, CEP 38411-178. 3. Mesa: Presidente: Sr. Tubal de Siqueira Silva; Secretário: Rogério Nery de Siqueira 
Silva. 4. Ordem do Dia: Retificar a Ata da AGE da Companhia realizada em 30/07/2019, às 08:00 horas (“Ata de AGE de 
30.07.2019”), no que se refere ao aumento do capital social da Companhia. 5. Deliberações: O Presidente declarou instalada 
a Assembleia, e após a discussão das matérias, os Acionistas deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer ressal-
vas ou restrições: 5.1. Aprovar a lavratura da Ata desta Assembleia na forma de sumário, como faculta o Art. 130, §1º, da Lei 
das Sociedades por Ações. 5.2. Retificar a Ata de AGE de 30.07.2019, para fazer constar as corretas deliberações tomadas 
em relação ao aumento do capital social da Companhia na referida AGE de 30.07.2019, tendo em vista que a Ata da AGE 
de 30.07.2019 constou, equivocadamente, (i) o valor total do aumento de capital de R$55.000,00, quando, na verdade ter 
constado o valor de R$1,00; e (ii) o número de ações ordinárias emitidas no âmbito do aumento do capital social, que foi de 
55.000, com valor de emissão de R$1,00 cada, quando, na verdade, deveria ter constado a emissão de 1 ação ordinária, com 
valor de emissão de R$55.000,00. 5.3. Diante dos esclarecimentos feitos no item 5.2 acima, fica retificada a Ata de AGE de 
30.07.2019 para constar a correta deliberação tomada pelos acionistas da Companhia sobre o aumento do seu capital social, 
como segue: “Por unanimidade de votos, os Acionistas aprovam o aumento do capital social da Companhia em R$1,00, 
o qual passará de R$12.060.000,00 p/ R$12.061.000,00. O referido aumento de capital social será realizado mediante a 
emissão de 01 nova ação ordinária, nominativa, com valor nominal de R$1,00, com preço de emissão de R$55.000,00, 
conforme Boletim de Subscrição – Anexo I, sendo certo que do valor total do preço de emissão R$1,00 será destinado à conta 
de capital social, e R$54.999,00 serão destinados à conta de reserva de capital social da Companhia”. 5.4. Em virtude das 
deliberações acima, retificar a redação do Art. 5º do Estatuto Social, a qual deverá vigorar com a seguinte redação: “O capital 
social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$12.061.000,00, dividido em 12.061.000 ações ordinárias, 
nominativas e com valor nominal de R$1,00 cada”. 5.5. Ratificar todas as demais informações e deliberações constantes da 
Ata da AGE de 30.07.2019 da Companhia que não foram aqui modificadas, as quais permanecem em pleno vigor e efeito. 6. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi esta ata lavrada, lida, aprovada e assinada por acionistas representando 
a integralidade do capital social da sociedade empresária. Uberlândia, 20/02/2020. Mesa: Tubal de Siqueira Silva – Presi-
dente; Rogério Nery de Siqueira Silva – Secretário. Acionistas Presentes: Dr. Tubal de Siqueira Silva e Elizabeth Ribeiro 
Rezende. Confere com original lavrado em livro próprio. Rogério Nery de Siqueira Silva – Secretário. Visto: Valdirene 
Felix Pedrosa - OAB/MG nº 806.30. ANEXO I - BOLETIM DE SUBSCRIÇÃO: Denominação da Companhia: TUVIL 
S.A HOTEL E LOCAÇÃO. Valor do Aumento de Capital: R$55.000,00. Nº total de ações emitidas: 01 ação ordinária. 
Nº total de ações subscritas: 01 ação ordinária. Preço Unitário de Emissão: R$55.000,00 por ação. Acionista: Tubal De 
Siqueira Silva, brasileiro, casado sob o regime de separação obrigatória de bens, advogado, CPF/MF nº 004.994.396-00, 
portador da Carteira de Identidade Profissional n.° 11.754, expedida pela Ordem de Advogados do Brasil, Seção de Minas 
Gerais, com endereço comercial na Rua Rio Grande do Norte, 1069, Umuarama, Uberlândia-MG, CEP 38.405-321. Nº de 
Ações Subscritas 01 ação ordinária. Valor das Ações (R$) 55.000,00. Forma de Integralização Integralizado totalmente 
em moeda corrente nacional. TUBAL DE SIQUEIRA SILVA
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