
PRAMPERO, brasileiro, produtor rural, portador da CIRG nº 4.553.896/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 
233.623.678-87, casado sob o regime da comunhão universal de bens, com JORCELINA DE CARVALHO 
PRAMPERO, brasileira, do lar, portadora da CIRG n° 8320087/SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n° 
220.564.848-97, residentes e domiciliados na Rua Montes Claros, n° 286, em Assis/SP, requereu a 

Serventia, de sua titularidade, localizada na FAZENDA JP, com área de 140,1293 ha (cento e quarenta 
hectares, doze ares e noventa e três centiares), processado nos termos dos artigos 212 e 213, da Lei nº 
6.015/73. Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do titular do imóvel 

CARVALHO, brasileiro, casado, produtor rural e administrador de empresas, portador da CIRG nº 
17.403.723/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 098.203.428-80, NOTIFICADO do inteiro teor dos 
trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2º 
do artigo 213, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 (quinze) 

Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis nesta Serventia para exame e conhecimento do 
interessado. Nos termos do §4º do artigo 213, da Lei de Registros Públicos, a falta de impugnação no 

de registro. Decorrido o prazo legal sem impugnação, contado da segunda publicação deste edital, 

localização da área.
Prata/MG, 08 de janeiro de 2021.

O Presente documento foi assinado emitido e assinado digitalmente nos termos da, 
MP 2.200/01e Lei nº 11.977/09. Assinado digitalmente por:

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAMPERO, brasileiro, produtor rural, portador da CIRG nº 4.553.896/SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 
233.623.678-87, casado sob o regime da comunhão universal de bens, com JORCELINA DE CARVALHO 
PRAMPERO, brasileira, do lar, portadora da CIRG n° 8320087/SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob n° 
220.564.848-97, residentes e domiciliados na Rua Montes Claros, n° 286, em Assis/SP, requereu a 

Serventia, de sua titularidade, localizada na FAZENDA JP, com área de 140,1293 ha (cento e quarenta 
hectares, doze ares e noventa e três centiares), processado nos termos dos artigos 212 e 213, da Lei nº 
6.015/73. Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do titular do imóvel 

MENINO CARVALHO, brasileira, casada, inscrita no CPF/MF sob nº 102.910.848-00, NOTIFICADA do 
inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos 
termos do §2º do artigo 213, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 

da Lei de Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis nesta Serventia para exame e 
conhecimento do interessado. Nos termos do §4º do artigo 213, da Lei de Registros Públicos, a falta de 

Segue abaixo croqui de localização da área.
Prata/MG, 08 de janeiro de 2021.

O Presente documento foi assinado emitido e assinado digitalmente nos termos da, 
MP 2.200/01e Lei nº 11.977/09. Assinado digitalmente por:

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
 O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de 
Uberlândia e Araguari, CNPJ nº. 25.649.302/0001-16, com sede a  Av. João Naves de Ávila, 575 – CEP: 
38.400-097, no município de Uberlândia-MG, vem através de seu presidente Mário Hudson Santos, CPF 
557.284.486-15, observada as prerrogativas estatutárias e os art. 10º. “a”, art. 11º. “c”, art. 18º. “i”,art. 19º. 
“c”, convocar pelo o presente EDITAL todos trabalhadores e trabalhadoras da categoria metalúrgicos, 
siderúrgicos, mecânicos, em material elétrico, eletrônico, informática, serralharias, reparação de veículos 
e acessórios, montadoras de veículos automotores e retifica em geral da baseterritorial de Uberlândia e 
Araguari, estado de Minas Gerais, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, para discussão, 
aprovação e posse de cargos em vacância na diretoria, conselho fiscal e delegados representantes, a ser 
realizada no dia 02 de fevereiro de 2021, na sede do Sindicato no endereço citado acima, com início às 
19:00 horas em primeira convocação, e em segunda convocação 30min. (trinta minutos) após, para tratar 
da seguinte ordem do dia:
a)Discussão de ocupação e remanejamento em cargos na diretoria, conselho fiscal e delegados represen-
tantes;
b)Apreciação, aprovação e ou rejeiçãodos assuntos discutidos e encaminhados no item (a);
c)Encaminhamento de posse nos cargos discutidos e aprovados nos itens (“a” e “b”);
d)Outros assuntos pertinentes.

Uberlândia-MG, 27 de Janeiro de 2021.
Mário Hudson Santos
CPF 557.284.486-15

Presidente

Callink Serviços de Call Center Ltda comunica o funcionário GUILHERME 
GONCALVES SILVA (CTPS 000824065/série  0050 GO) que, considerando sua 
ausência injustificada do trabalho por mais de 30 dias, faltando às suas ativida-
des profissionais, o mesmo está dispensado, a partir da presente data, 
21/01/2021, 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 29/01/2021 
ás 15:00hr  no Atendimento RH, no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.
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