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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.

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,

Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 27 de Janeiro de 2021
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, VALDIMIR DE MELO OLIVEIRA, CPF/CNPJ nº 89574630625, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, ou ao endereço 
do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, no 
horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação 
deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 4.648,33, em  26/01/2021, 
sujeito à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 
10020001330154345 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
141360, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento 
ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. 
Caso o pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia 
deverá ser por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao 
credor fiduciário ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 
(quinze) dias, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário 
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue 
ao conhecimento do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

COMARCA DE UBERLÂNDIA - MG – SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL. EDITAL COM PRAZO DE VINTE 
(20) DIAS. O Dr. CARLOS JOSÉ CORDEIRO, MM. Juiz de Direito na Secretaria da 2ª Vara Cível da 
Comarca de Uberlândia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital de Citação 
virem e dele conhecimento tiverem que perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, corre uma 
ação de PROCEDIMENTO COMUM, registrada sob o nº ProComum 5008628-88.2017.8.13.0702, 
requerida por ALEXANDRE FONSECA MARQUEZ em face JOSE LINHARES FROTA MACHADO NETO 
e outro. A Autora locou aos Requeridos um imóvel de sua propriedade localizado nesta cidade na Pça 
Cícero Macedo, 118 - Bairro: Centro - Uberlândia/MG, mediante Contrato de Locação. Embora vencidos 
os aluguéis relacionados e apesar de insistentemente cobrados, os Réus, até a presente data, não 
providenciaram o pagamento dos mesmos. E como o requerido não foi encontrado para receber a citação, 
determinou o Mm. Juiz que se expedisse o presente edital através do qual CITA e chama o requerido, 
JOSE LINHARES FROTA MACHADO NETO, para, querendo, em 15 dias contestar a presente, sob pena 
de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, do CPC), observando, para 
tanto, a lição apresentada pelo artigo 231, do CPC. Observe-se que os prazos fluem após o prazo do 
edital. Para conhecimento de todos, especialmente do(as) interessado(as), expediu-se o presente edital 
que será publicado uma vez no “Diário do Judiciário”MG, devendo o referido edital deverá ser publicado 
pela parte autora em jornal local, a teor do art. 257, parágrafo único, do CPC. Uberlândia, 15 de janeiro de 
2021. Eu, (Michele Boaventura Oliveira), Oficial de Apoio Judicial, o digitei, subscrevo.(a) CARLOS JOSÉ 
CORDEIRO, Juiz de Direito (assinatura eletrônica).

Praça Primo Crosara, 505
Às margens do Rio Uberabinha
Bairro Copacabana - Uberlândia – MG
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

DE APROVAÇÃO DE CONTAS

Ficam convocados os Senhores Sócios Acionistas do PRAIA 
CLUBE, (CNPJ 25.762.741/0001-30), com sede nesta cidade, na 
Praça Primo Crosara, n.º 505, Bairro Copacabana, às margens do 
Rio Uberabinha, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 
APROVAÇÃO DE CONTAS, a ser realizada no Centro Administrati-
vo, Sala de Reuniões, no dia 19 de fevereiro de 2021, às 18 horas, 
em primeira convocação com a presença mínima de dois terços 
(2/3) dos sócios acionistas, às 18:30 horas em segunda convoca-
ção com metade mais um ou, às 19 horas em terceira e última 
convocação, com qualquer número de acordo com o Art. 55, 58 e 
seus §§ e Art. 59 do Estatuto, para deliberarem sobre o seguinte:

 a)Apresentação dos relatórios e Pareceres da Auditoria 
Externa e do Conselho Fiscal.

 b)Aprovação do Balanço Geral e respectivas Contas do 
Exercício Social encerrado em 31/12/2020.
  
Os participantes deverão estar em gozo pleno das suas prerrogati-
vas, inadmitida representação (Art. 65 do Estatuto, exceto para o 
disposto no § 2º deste artigo).

Uberlândia, 27 de janeiro de 2021

Carlos Augusto Ribeiro Ferreira Braga
Presidente

ECO050 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
CNPJ/ME nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Horário e Local: Em 18/12/2020, às 12h00, na sede da ECO050 - Concessionária de Rodovias S.A. 
(“Companhia”), localizada na Rua Sintra, n° 50, Bairro Granja Marileusa, na Cidade de Uberlândia, Estado 
de Minas Gerais, CEP 38406-643. Presença: Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio 
de conferência telefônica. Mesa: Presidente: Marcello Guidotti, e Secretário: Marcelo Lucon. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre a autorização para celebração, entre a Companhia e a Ecorodovias Concessões e Serviços 
S.A. (“ECS”) (a) do Contrato de Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados ECS 
- CTR - C T 00017/20, cujo objeto é a prestação de serviços nas áreas de (i) contábeis; (ii) arrecadação, (iii) 
facilities; (iv) financeiros estratégicos; (v) fiscais; (vi) gestão de pessoas; (vii) jurídicos; (viii) pagamentos; (ix) 
recebimentos; (x) riscos e controles internos; e (x) suprimentos (“Contrato de Compartilhamento de Custos”); 
e (b) do Contrato de Prestação de Serviços de Gerenciamento de Obras ECS - ENG - CT 00054/20, cujo 
objeto é a administração e o gerenciamento das obras de ampliação da capacidade da malha rodoviária sob 
Concessão da Companhia (“Contrato de Gerenciamento de Obras”). Deliberações: Nos termos do inciso VII do 
artigo 16 do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros aprovaram 
a celebração do Contrato de Compartilhamento de Custos e do Contrato de Gerenciamento de Obras, bem 
como seus eventuais aditamentos, desde que não importem em variação de valor superior a 20% em relação ao 
inicialmente contratado. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada 
pelos conselheiros. Presidente: Marcello Guidotti. Secretário: Marcelo Lucon. Uberlândia, 18 de dezembro de 
2020. Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Nicolò Caffo e Alberto Luiz Lodi. Certifico que a presente é 
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Marcello Guidotti - Presidente, Marcelo Lucon - Secretário. Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob o nº 8148469 em 22/12/2020. Protocolo 207804800 - 
21/12/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 
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