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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DE ELEIÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO 
FISCAL DA ASSOCIAÇÂO DE USUÁRIOS DE SAÚDE MENTAL EM UBERLÂNDIA-MG 

Eu, SIMONE APARECIDA MEDEIROS, na condição de presidente convoco todos os sócios, usuários de 
Saúde Mental de Uberlândia - MG, para uma assembléia geral de eleição na nova diretoria e conselho 
fiscal da Associação de Usuários da Saúde Mental em Uberlândia MG (ADUSMU).
LOCAL: Rua Benjamim Constant, 722 – Bairro Aparecida
DIA: 10 de Janeiro de 2021
HORÁRIO: Das 08:00 às 16:00 Horas.
Para concorrer às eleições os registros das Chagas poderão acontecer no prazo mínimo de 30 (trinta) 
dias antes da realização do pleito.
As chapas para concorrerem às eleições da diretoria e conselho fiscal terão que constar o cargo, nome 
completo, número do CPF e RG, Profissão, local de trabalho e estado civil, exigência que consta nos 
estatutos.
As chapas deverão ser entregues no mínimo de 30 (trinta) dias antes do pleito, no mesmo endereço 
onde serão realizadas as eleições, na Rua Benjamim Constant, 722, Bairro Aparecida.

SIMONE APARECIDA MEDEIROS
Presidente da Associação.

Uberlândia – MG, 04 de Dezembro de 2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – PRESENCIAL E ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO (ZOOM)

https://us02web.zoom.us/j/89751942965?pwd=VnFUd1h2YlBoYkUwYis0L2VaUTVQdz09

Ilustríssimos Senhores Sócios Participantes da Sociedade em Conta de Participação
Atlantica Hotels International Brasil Ltda. – Comfort Uberlândia - SCP
Ficam os senhores Sócios da Sociedade em Conta de Participação Atlantica Hotels International Brasil 
Ltda. – Comfort Uberlândia - SCP, convocados a se reunirem para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, no 
dia 22 de dezembro de 2020, realizar-se 10 (dez) minutos após o término da Assembleia Geral Ordinária 
do Condomínio Helbor Flat Class, prevista para ocorrer na mesma data e link às 09h00 em primeira 
convocação ou às 09h30 em segunda e última convocação, para apreciação, discussão e deliberação 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

a)Apresentação e deliberação da prestação de contas do condomínio referente ao período de 
01/01/2019 à 31/12/2019;

b)Ratificação de Utilização de Fundo de Reforma;
c)Apresentação e deliberação do Plano Orçamentário do Condomínio referente ao ano de 2021;
dAssuntos gerais de interesse da Sociedade.

Caso não possam comparecer V.Sas. Poderão fazer-se representar por procurador com poderes 
especiais de voto, devendo o instrumento de procuração, público ou particular, devidamente datado e 
assinado pelo outorgante, com a firma reconhecida em cartório e constando a qualificação completa do 
procurador, ser entregue à secretaria da Sociedade antes de iniciadas as deliberações.

Uberlândia/MG, 11 de dezembro de 2020.

HELBOR FLAT CLASS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

PRESENCIAL E ATRAVÉS DE MEIO ELETRÔNICO (ZOOM)
https://us02web.zoom.us/j/89751942965?pwd=VnFUd1h2YlBoYkUwYis0L2VaUTVQdz09

Ilustríssimos Senhores Condôminos do Condomínio Helbor Flat Class, Nos termos da Convenção de 
Condomínio do Helbor Flat Class inscrito no CNPJ 06.097.814/0001-72, localizado Avenida Governador 
Rondon Pacheco, nº 5.455, Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, ficam os senhores condômi-
nos convocados a se reunirem para ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-se no dia 22 de 
Dezembro de 2020, às 09h00, em primeira convocação, com a presença de condôminos que representem 
2/3 (dois terços) das unidades autônomas que constituem o Condomínio, ou às 09h30 em segunda e 
última convocação, com qualquer número de condôminos presentes, para apreciação, discussão e 
deliberação sobre da seguinte ORDEM DO DIA:
a) Apresentação e deliberação da prestação de contas do condomínio referente ao período de 

01/01/2019 à 31/12/2019;
b) Ratificação de Utilização do Fundo de Reservas de Ativos, Fundo de Provisão 13° Fundo de Provisão 

de Férias;
c) Apresentação e deliberação do Plano Orçamentário do Condomínio referente ao ano de 2021;
d) Assuntos gerais de interesse do Condomínio;

Caso não possam comparecer V.Sas. poderão fazer-se representar por procurador com poderes 
especiais de voto, devendo o instrumento de procuração, público ou particular, com a qualificação 
completa do procurador, devidamente datado e assinado pelo outorgante, com a firma reconhecida em 
cartório, ser apresentado à secretaria do Condomínio antes de iniciadas as deliberações.
De acordo com o artigo 1335, inciso III do Código Civil, o Condômino poderá votar nas deliberações da
assembleia e dela participarem, desde que esteja em dia com o pagamento cotas condominial.

Uberlândia/MG, 11 de dezembro de 2020.
Atenciosamente,

Condomínio Helbor Flat Class
Sr. Frederico David Miguel

Síndico

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica o funcionário DIEGO GILSON DUARTE SOUZA (CTPS 007287903/sé-
rie 40 MG) que, considerando que no mês de dezembro/2020, mediante denúncia anónima, a empregadora 
identi�cou que o colaborador (i) alterou o seu endereço residencial, realizando as atividades laborais fora da 
cidade de Uberlândia, sem comunicação prévia e/ou autorização da empregadora, descumprindo o aditivo 
contratual de home o�ce devidamente assinado;  (ii) mantém vínculo empregatício com empresa do mesmo 
segmento, no horário ao qual está escalado para trabalhar na empregadora, estando em desacordo com a 
cláusula de exclusividade, prevista em contrato de trabalho. Considerando ainda que, a empregadora (i) realizou 
contato telefônico com o colaborador no dia 03/12/2020, onde o mesmo informou endereço de residência 
atualizado na cidade de Uberlândia, porém, não foi encontrado no local, (ii) tais fatos se tornaram objeto de 
investigação interna por parte da Callink, onde foram con�guradas faltas graves do empregado contra a 
empregadora gerando a quebra de �dúcia por parte da empregadora, tendo em vista que tais condutas foram 
totalmente contra valores, princípios, políticas e atitudes robustamente pregados pela Callink, o mesmo está 
dispensado, a partir da presente data, 09/12/2020, por ato de improbidade, mau procedimento, desídia e ato de 
indisciplina, com fulcro no art. 482, alíneas “a”, “b”, “e” e “h”, da 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 17/12/2020 às 14:00hrs no seguinte endereço: Rua 
Niterói, nº 1771.  

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
MEDICINA/ UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO UAI DO 
MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, convida as empresas interessadas 

em participar do Pregão Eletrônico SE nº 031/2020, realizado para a 
Contratação de empresa especializada para LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
COM CONDUTOR E COMBUSTIVEL. Para informações e condições de 
participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 28 de dezembro de 2020, às 08h40min *. 2º LEILÃO: 04 de janeiro de 2021, às 16h00min *. - *(horário de Brasília)

ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, Edifício 
Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a 
PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de Imóvel - 
Financiamento nº 074436230003080, e Alienação Fiduciária de Imóvel em Garantia, com força de escritura pública, datado de São Paulo, 26/03/2013, 
firmado com o Fiduciante Paulla Cristina Paranhos Cabral, CI MG-19.693.989-PC/MG, CPF 021.347.501-46, residente e domiciliada em Uberlândia/
MG, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 216.467,71 (duzentos e dezesseis mil e quatrocentos e 
sessenta e sete reais e setenta e um centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído por “Um imóvel situado no perímetro 
urbano em Uberlândia, constituído pela casa 762 do condomínio Terra Nova Uberlândia I, localizado na Avenida dos Ferreiras, nº 475, com a área privativa 
principal de 46,7200m², área privativa acessória de 54,0800m², área privativa total de 100,8000m², área de uso comum de 43,0573m², área real total de 
143,8573m², área de terreno de uso exclusivo - 100,8000m², área de terreno de uso comum - 100,5974m², área de terreno total - 201,3974m², e fração 
ideal de 0,001176 do terreno designado por lote nº 1, com a área de 171,221,92m². Conforme Av.8 consta Caução dos direitos creditórios decorrentes 
da alienação fiduciária constante no R.07 em favor da Caixa Econômica Federal, melhor descrito na matrícula nº 159.885 do 1º Cartório de Registro 
de Imóveis de Uberlândia/MG. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja 
licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 98.147,06 
(noventa e oito mil e cento e quarenta e sete reais e seis centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá 
no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.sold.com.br, encaminhar 
a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda,  
VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (16584 – Dossiê).

HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA
Edital de Convocação. 2ª Assembleia Geral Ordinária de 2020. 21 de Dezembro de 2020. PRIMEIRA 
CONVOCAÇÃO. O Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Genoveva Ltda., nos termos 
da lei e do contrato social convoca os senhores sócios para reunirem-se na 2ª. Assembleia Geral Ordinária de 
2020 a ser realizada na sede do Hospital, sito à Av. Vasconcelos Costa, nº 962, bairro Martins, na cidade de 
Uberlândia-MG, no dia 21 de dezembro de 2020, em primeira chamada às 18 (dezoito) horas, e, em segunda e 
última chamada, às 18:30 (dezoito) horas e 30 (trinta) minutos, com a presença de 75% (setenta e cinco por cento) 
do capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aprovação da proposta de orçamento 2021. Não 
havendo quórum de instalação fica desde já determinada a segunda convocação para o dia 29 de dezembro de 
2020, no mesmo horário e local, sem prejuízo de nova convocação editalícia. Nota: 1. A Assembleia acontecerá 
de forma presencial e digital, em virtude da pandemia do COVID-19, visando mitigar o risco de propagação do 
Coronavírus e garantir a segurança de todos. Esta opção está autorizada pela Lei nº 14.030/2020 e regulamentada 
pela Instrução Normativa DREI nº 79/2020 e nº 81/2020. 2. Recomenda-se que o acesso seja realizado antes do 
horário estipulado para abertura dos trabalhos, evitando assim o acúmulo de dúvidas sobre o acesso, no momento 
da Assembleia. 3. Os sócios poderão esclarecer suas dúvidas diretamente com a administração da Sociedade.

Uberlândia-MG, 10 de dezembro de 2020.
Dr. João Batista Alexandre Ferreira - Presidente do Conselho de Administração.

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E
HABITAÇÃO,  at ravés da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará lic itação
supramencionada - Objeto: Aquisição de materiais (água sanitária, álcool etílico e

sabão neutro) para serem utilizados na Rede Socioassistencial. A sessão pública na
Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 22/
12/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG,11 de
dezembro de 2020. IRACEMA BARBOSA MARQUES.Secretária  Municipal de

Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 844/2020
COVID - LEI FEDERAL Nº 13.979/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

ANUNCIE AQUI
34 99862-5000

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

SÁBADO
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