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CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE - CNPJ 16.913.613/0001-50
Rua Orides Ferreira, 370, Shopping Park – Uberlândia/MG

Assembleia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

O Síndico do CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE UDINESE no uso de suas atribuições, e na forma 
convencionalmente prevista, convoca os demais condôminos para Assembleia Geral Extraordinária a 
realizar-se no dia 09 de Dezembro de 2020 no Espaço Gourmet do condomínio às 19:00 horas em 1ª 
convocação, ou às 19:30 horas, em 2ª convocação, com qualquer número de presentes, a fim de delibera-
rem sobre as seguintes pautas, a saber:

- Prestação de Contas dos meses 03 a 10/2020;
- Discutir e votar chamada extra para 03 orçamentos de pintura do Condomínio;
-Discutir e votar a reabertura das áreas comuns;
-Assuntos gerais.

Observações:
Código Civil Brasileiro:
Artigo 1.335 São direitos dos Condôminos:
III - Votar nas deliberações das Assembleias e delas participarem desde que estejam quites com suas 
obrigações Condominiais.

Nota de esclarecimento: Prezados condôminos todas as decisões em assembleia são legítimas, não 
cabendo reclamações posteriores, daí a necessidade da participação de todos e a oportunidade de se 
manifestar (em), devendo cumprir na integra as decisões em assembleia não se justificando o não 
cumprimento por não ter participado deste ato democrático. Para participação de inquilinos nas 
assembleias os mesmos devem estar munidos de procuração outorgada pelo proprietário. Para 
aprovação da Convenção é necessário 2/3 de proprietários adimplentes presentes na Assembleia, para se 
fazer representar por procuração a mesma deverá ser especifica para este fim. Em função da pandemia 
pedimos que seja preferencialmente 01 pessoa por apartamento e se possível confirmar a presença na 
portaria para a organização do evento.

Uberlândia, 09 de Novembro de 2020.
Rosalvo Alves de Oliveira Neto

Síndico

COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG . SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL. 
EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS. O 
Dr. Carlos José Cordeiro, Mm. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da 
comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, que, por este Juízo e respectiva Secreta-
ria, processam-se os termos e atos da ação de Execução de Título 
Extrajudicial, autos nº 5018092-73.2016.8.13.0702 (PJe), requeri-
da por Cooperativa de Crédito de Produtores Rurais e de Livre 
Admissão do Triângulo Ltda. Narra a Exequente que é credora 
dos Executados da quantia de R$ 67.418,55, referente ao título 
“CCB 328 – Abertura de Crédito, datado de 14/02/2011. E, como 
os Executados não foram encontrados para citação, é o presente 
Edital expedido com a �nalidade de CITAR e chamar os Executa-
dos, Daniela Felipe Costa, CPF nº 042.833.816-08; Miriam Felipe 
Costa, CPF nº 007.503.986-98; Odilon Rodrigues Costa, CPF nº 
145.076.846-68; e Estilo Materiais de Construção LTDA, CNPJ 
11.386.088/0001-48, para os termos e atos da supracitada ação e 
para efetuar o pagamento da quantia de R$ 67.418,55, referente 
ao principal, acessórios e 10% sobre o valor da execução, no 
prazo de 03 (três) dias. Sabendo que no caso de integral paga-
mento, no prazo supracitado, a verba honorária será reduzida 
pela metade. Poderá, ainda, caso queira, opor à execução por 
meio de Embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de 15 
(quinze) dias. Faculto à parte ré optar em promover o depósito 
de 30% do valor atualizado do débito e parcelar o restante em 
até 06 (seis) vezes na forma (art. 916 do CPC). Assim, para conhe-
cimento de todos, especialmente do (a/s) interessado (a/s), 
expediu-se o presente edital que será a�xado no lugar público 
de costume e publicado uma vez no “Diário do Judiciário – Minas 
Gerais” e duas vezes no jornal local de grande circulação. Uber-
lândia, 29 de abril de 2020. Eu (a) (Camila Carrijo Rodovalho 
Rodrigues Martins), Gerente de Secretaria em substituição, o 
digitei.(a) Bel. CARLOS JOSÉ CORDEIRO. Juiz de Direito Titular.
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A empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA,  solicita o compareci-
mento do(a) colaborador(a) DANIELLA SANDY ARAUJO CTPS:004205437 
S/0030_25/01/2011 à empresa no prazo de 48 horas para retomada de suas 
atividades pro�ssionais, sob pena de aplicação das medidas disciplinares 
cabíveis.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPTUR

Através do presente edital, a Cooperativa de Trabalho no Transportes em Geral Turístico E Serviços, 
CNPJ: 23.841.160/0001-69, com sede na Rua Londres, nº 75- sala 02, Bairro Tibery, foro jurídico na 
cidade de Uberlândia, estado Minas Gerais, o Conselho de administração, todos órgãos de administra-
ção, conselho fiscal e 1/5 dos associados em pleno gozo de seus direitos, convoca todos os cooperados 
para comparecerem à Assembleia Geral ordinária e extraordinária dos associados, órgão supremo da 
sociedade, dentro dos limites e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto 
da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa da Cooptur, que através 
de suas deliberações vinculam todos, ainda que ausentes ou discordantes, a realizar-se no dia 29 de 
Dezembro 2020 em primeira convocação as 13:30 horas, segunda convocação as 14:00 horas e em 
terceira convocação as 14:30 horas , onde iniciarão os trabalhos com a quantidade existente de coopera-
dos, na R Suécia 519 sala 02 Tibery 
Serão deliberados os seguintes assuntos da ordem do dia:
• Eleição Diretoria 
• Eleição do Conselho Fiscal
• Outros  
As chapas deveram ser protocolada na sede da cooptur até dia 22/12/2020 até as 17:00 horas.

 Aguinaldo Ismar de Oliveira 
Presidente interino

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

TERÇA-FEIRA
01 DE DEZEMBRO DE 2020
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