
fiasco de ex-diretor de futebol 
Rodrigo Caetano que tinha car-
ta branca, e muita carta branca 
pra fazer o que quer, motivo 
inclusive do rompimento de Bap 
e Bandeira de Mello.

O Flamengo é um barco 
sem rumo? Por que ninguém 
consegue falar do futebol, 
ninguém consegue falar sobre 
incêndio e os inúmeros recur-
sos, sobre as indenizações as 
famílias? Falta de interesse ou 
incompetência? A polêmica 
do Mundial, aquela que falava 
sobre valores a serem pagos 
entre o departamento de fute-
bol? Ninguém sabe de fato o 
que aconteceu. Esse é o filho 

bonito onde todos querem ser o 
pai. Uma disputa de vaidades, 
vaidades e vaidades.

Será qual Flamengo que 
estará finalizando 2020?
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A política, 
vexame e o 
Flamengo

Com certeza o maior inimi-
go do Flamengo é a política. 
Os resultados fora de campo 
são reflexo de uma diretoria 
com escolhas erradas e muita 
vaidade.

Ao contrário do que se via 
com Jorge Jesus, hoje o campo 
do Flamengo é movimentado. 
Quando era Jorge Jesus, só 
frequentava o campo profis-
sionais do futebol. Hoje,lotado 
de conselheiros e palpiteiros, 
o campo do Flamengo é uma 
bagunça.

Talvez ausência do Marcos 
Brás em campanha eleitoral, 
José Carlos Peruano conselhei-
ro do Flamengo já denunciou 
Brás por usar o clube em favor 
do seu pleito.

Bras ganhou moral quando 

ele e Bruno Spidel foram a Por-
tugal e trouxeram Jesus, mas 
hoje há inúmeras correntes que 
pensam diferente.

Dekko Roisman, Diogo Le-
mos e Fábio Palmer são de 
alas políticas que deram apoio 
a Landim e que hoje cobram 
caro todo o apoio.

Domenec não teve tempo 
de treino, não teve paz na beira 
do campo, nos vídeos da Fla 
Tv, jogos e amistosos era nítida 
a quantidade de gente ao redor 
do campo.

Rogério Ceni errou? Muito. 
Erros lamentáveis de um técni-
co que apostou em posições e 
não em características, apostou 
na posição do Vitinho e não nas 
características de um armador 
agudo, desbravador de espa-
ços e canhoto como Everton 
Ribeiro.

O Flamengo de Landim 
apostou em muitos grupos 
políticos ao lado, por medo do 

PAIXÃO FUTEBOLPor Adriano Santos
adrianosantos.futsal@gmail.com
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Digicob Tecnologia LTDA., comunica ao funcionário JEAN CLAUDIO CIPRIANO MARTINS 
JUNIOR (CTPS 004524309/série 0030 GO) 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, 03/12/2020, 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 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, dia 11/12/2020 às 14:00 no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidenta da COOTRUB – Cooperativa de Trabalho e Transporte de Uberlândia Ltda, no uso de suas 
atribuições legais que lhe conferem o Estatuto Social, convoca todos os cooperados em gozo de seus 
direitos para Assembléia Geral Extraordinaria no dia 19 de dezembro de 2020 em sua sede na Rua 
Jaime Ribeiro da Luz, 971 sala 31A, em primeira chamada às 07 horas com a presença de 50% + 1, em 
segunda chamada as 08 horas com a presença de 2/3 (dois terços) e em terceira e ultima chamada às 
09 horas, com os presentes e no mínimo 10 (dez), onde as pautas serão:
- Apresentação e aprovação do Sr. Geraldo Iasbeck em eleição aberta em substituição à vacância ao 
cargo de Diretor Financeiro (mandato 2020/2023) anteriormente ocupado por Karen Vieira Fernandes
- Consolidação das demissões e exclusões ocorridas no ano de 2020.

Uberlândia, 04 de dezembro de 2020
DINORA MARIA DE ANDRADE - PRESIDENTE

p.s – Em função da pandemia do CORONAVIRUS, todas as medidas de distanciamento e 
higienização serão tomadas.

Este Edital, será devidamente publicado no Jornal Diario de Uberlândia

MAQNELSON RENTAL LTDA.
CNPJ Nº 13.126.043/0001-60 - NIRE Nº 3120904206-6

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 19 DE NOVEMBRO DE 2020
Data, Hora e Local da Reunião: Realizada às 08 (oito) horas, do dia 19 de novembro de 2020, na sede da 
Sociedade, localizada na Av. Paulo Roberto Cunha Santos, nº 2505 – Bairro Roosevelt, CEP nº 38.401-117, 
“sala d“, Uberlândia, Estado de Minas Gerais, conforme previamente informado aos sócios da MAQNELSON 
RENTAL LTDA. (“Sociedade” e/ou “RENTAL”). Convocação e Presença: Presentes os sócios representando 
a totalidade do capital: Moacir Galé (CPF nº 279.923.731-20 ); e a sócia Maq Participações Ltda .(CNPJ nº, 
26.667.879/0001-13), representada pelos sócios-administradores Nelson Merola Junior (CPF nº 066.553.941-04) 
e Bruno Rodrigues da Cunha Merola (CPF  nº 014.754.306-12); o que dispensa as formalidades de convocação, 
em conformidade com o que autoriza o § 2º do artigo 1.072 do Código Civil, perfazendo assim, o quórum legal 
de instalação.   Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo administrador Nelson Merola Júnior, e secretariado 
pelo sócio Moacir Galé. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução proporcional do capital social da Sociedade, 
no valor atual de R$ 9.000.000,00 (Nove milhões de reais), para R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais), 
por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, do 
Código Civil, o que de fato foi aprovado por unanimidade pelos sócios quotistas, nos termos e modo que passa a 
dissertar. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os sócios por unanimidade 
de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: a) Aprovar a redução proporcional do capital 
social da Sociedade, no valor atual de R$ 9.000.000,00 (Nove milhões de reais), para R$ 4.000.000,00 (Quatro 
milhões de reais), por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do Artigo 
1.082, inciso II, do Código Civil, sendo que as quotas serão reduzidas proporcionalmente e restituindo-se parte 
do valor das quotas entre os sócios, nos termos do art. 1.084 do Código Civil, conforme novo quadro de distri-
buição do capital social:

Sócios
Saldo 

Anterior  (R$)
Devolução 

de Capital (R$)
Saldo

Atual  R$
Participação 

Societária  R$
Maq Part. Ltda. 8.910.000,00 -4.950.000,00 3.960.000,00 99,00

Moacir Galé 90.000,00 -50.000,00 40.000,00 1,00
Total 9.000.000,00 -5.000.000,00 4.000.000,00 100,00

Portanto, após todas as formalidades legais necessárias o quadro societário passará a viger da seguinte forma:
Sócios Quotas Participação % Valor das Quotas (R$)

Maq Part. Ltda. 3.960.000 99,00 3.960.000,00
Moacir Galé 40.000 1,00 40.000,00

Total 4.000.000 100 4.000.000,00
b) As deliberações aprovadas no item “a” acima somente tornar-se-ão eficazes após o decurso do prazo de 90 
(noventa) dias para a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos 
termos do art. 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que (1) não haja oposição de qualquer credor; ou (2) caso 
haja oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor; 
e c) Autorizar os administradores da Sociedade a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações 
propostas e aprovadas pelos sócios da Sociedade, incluindo mas não se limitando à averbação, no Registro Público 
de Empresas Mercantis, da presente ata de redução de capital, nos termos do art. 1.084, §3º do Código Civil. En-
cerramento e aprovação da Ata: Dada a palavra a todos os presentes, ninguém quis fazer uso desta, encerrando-se 
a reunião de sócios. Nada mais havendo a tratar, a presente ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos sócios pre-
sentes, pelo Presidente e pelo Secretário.  Lavrada a Ata de Deliberação, realizada em 19 de novembro de 2020, 
a qual, foi lida, aprovada e por todos os presentes assinada. Uberlândia/MG, 19 de novembro de 2020. Nelson 
Merola Junior – Presidente; Moacir Galé  - Secretário. Sócios: Maq Participações Ltda - Sócio: Nelson Merola 
Júnior; Maq Participações Ltda - Sócio: Bruno Rodrigues da Cunha Merola; Moacir Galé. 
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