
Idosos acima de 87 anos 
recebem 2ª dose da vacina
 | IMUNIZAÇÃO EM UBERLÂNDIA SERÁ ENTRE HOJE E PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA (1º)

 � DA REDAÇÃO

Neste sábado (27), do-
mingo (28) e segunda-
feira (1º), a Prefeitura 

de Uberlândia dá segmento a 
ação de combate à covid-19 
na cidade. Em torno de 4 mil 
idosos acima de 87 anos re-
ceberão a segunda dose da 
vacina. Os contemplados se-
rão aqueles que receberam a 
primeira dose no início do mês.

Para proporcionar mais 
segurança e comodidade aos 
idosos, a vacinação será feita 
em sistema drive-thru, assim 
como foi feita na aplicação 

da primeira dose. A ação 
ocorrerá no estacionamento 
do Centro Administrativo Mu-
nicipal, localizado na avenida 
Ubiratan Honório de Castro, 
das 8h às 18h. Ao todo, mais 
de 70 profissionais atenderão 
aproximadamente quatro mil 
idosos nas 14 estações ins-
taladas exclusivamente para 
vacinação.

“A segunda dose é essen-
cial para completar o ciclo de 
imunização. As doses estão 
sendo enviadas aos poucos 
para a cidade e, por isso, es-
tamos contemplando alguns 
grupos de acordo com as 
recomendações do Ministério 

da Saúde. À medida que fo-
rem enviadas mais remessas, 
chamaremos mais pessoas”, 
destacou a coordenadora do 
Programa Municipal de Imuni-
zação, Cláubia Oliveira.

O aviso com o horário do 
agendamento é enviado por 
mensagem de texto no celular 
(SMS). Para evitar filas des-
necessárias, recomenda-se 
respeitar rigorosamente o 
horário agendado. A Prefeitu-
ra de Uberlândia alerta ainda 
para que as pessoas se aten-
tem para o recebimento de 
mensagens de texto verídicas 
e compareçam ao ponto de 
vacinação agendado com 

cartão de vacina e documento 
pessoal com foto.

 � VERIFICAÇÃO DE 
AGENDAMENTO

Uma nova ferramenta onli-
ne está disponível para quem 
deseja verificar se sua vaci-
nação está agendada. É só 
acessar o serviço oferecido 
pela Prefeitura de Uberlân-
dia pelo endereço eletrônico 
https://agendamentosaude.
uberlandia.mg.gov.br/consul-
ta-agendamento-de-vacina. 
O acesso é simples e basta a 
pessoa digitar o CPF e a data 
de nascimento.

CORONAVÍRUS

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária KAMILA NOBRE CAMPOS (CTPS 
000054124/série 176 RJ) dos seguintes fatos: considerando que a colaboradora deixou de 
manter contato com a empresa em período superior a 30 (trinta) dias, faltando às suas 
atividades profissionais, sem apresentação de justificativa e/ou atualizações acerca da sua 
situação junto ao INSS, mesmo tendo sido realizadas inúmeras tentativas de contato com a 
colaboradora por sua empregadora, porém, sem sucesso, a mesma está dispensada, a partir da 
presente data, 24/02/2021, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT.  
Fica a funcionária comunicada 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 a 
funcionária comunicada que o acerto rescisório/homologação será no Atendimento RH dia 
04/03/2021 às 16:00 horas , no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.

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

Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 24 de Fevereiro 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, GILVAN RODRIGUES GOMES, CPF/CNPJ nº 05244141813, 
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$ 7.347,69, em 23/02/2021, 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 
070011230004742 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
149568, 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

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO 20 (vinte) dias. O Juízo de Direito da 10ª. Vara Cível da Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, FAZ SABER 
que por parte de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, instituição financeira com sede na Cidade de São Paulo, CNPJ 90.440.888/0001-42, foi proposta a 
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, autos nº 5000918-51.2016.8.13.0702, em face de DEPOSITO UM - COMERCIO E SERVICOS EIRELI  
empresa brasileira com sede na Rua Ituiutaba, nº 94, Bairro Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade e comarca, inscrita no CNPJ nº: 04.742.129/0001-26, 
e seu avalista  LUCIO FLAVIO FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, filho de Eurides Cristina Soares da Silva e Lucio Ferreira da Silva, portador do  
CPF nº: 062.386.186-04,  alegando o exequente que firmou com o devedor, contrato de empréstimo sob n°. 00332041300000011190, no qual ficou  
consignado que o banco, exequente, disponibilizaria crédito para os mesmos na quantia total de R$ 107.506,25 (cento e sete mil, quinhentos e seis reais e 
vinte e cinco centavos), a serem pagos em 24 parcelas, conforme apresentado na planilha de débito acostada a presente inicial, com a data de vencimento  
da primeira parcela prevista para 25/09/2015 e a última parcela prevista para 25/08/2017. Ocorre que os executados pagaram apenas 02 das 24 parcelas 
previstas na Cédula de Crédito Bancário, sendo devedores da importância líquida, certa e exigível de R$ 125.989,73 (cento e vinte e cinco mil, novecentos 
e oitenta e nove reais e setenta e três centavos), conforme planilha de cálculo a qual está acostada a presente inicial. Não obstante todas as tentativas, o 
exequente não logrou êxito em receber seu crédito de forma amigável, restando, portanto, ao exequente recorrer às vias judiciais por meio da competente 
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. E por encontrar-se o executado em local incerto e não sabido, expediu-se o presente edital que será publicado  
na forma da lei e afixado em lugar público de costume, onde CITA e CHAMA, DEPOSITO UM - COMERCIO E SERVICOS EIRELI e LUCIO FLAVIO FERREIRA 
DA SILVA, acima qualificado, para os termos e atos da presente EXECUÇÃO, e, ainda mais, para no prazo de 03 (três) dias pagar em juízo a quantia 
referente ao principal e acessórios, a ser acrescida de honorários de advogado do autor e custas iniciais. Não efetuando o pagamento no prazo de 03 
(três) dias contados da citação, serão PENHORADOS e AVALIADOS tantos bens quantos bastem para garantia da dívida, lavrando-se o respectivo auto.  
Fica o executado INTIMADO de que: 1) no caso de integral pagamento, no prazo supracitado, a verba honorária será reduzida pela metade;  
2) independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos, que deverão ser oferecidos no prazo de 15 (quinze) 
dias, contados da data da publicação do presente edital; 3) tem direito de parcelar o débito em até 06 (seis) vezes na forma do artigo 745-A do CPC. E ainda que 
será nomeado curador especial em caso de revelia, conforme art. 257, IV do CPC). Dado e passado nesta cidade de Uberlândia-MG aos 06 de janeiro de 2021. 

AVISO DE DE LEILÃO - PÚBLICO EXTRAJUDICIAL SOMENTE ONLINE -

Á PREFEITURA MUNICIPAL DE GURINHATÃ - MG TORNA PÚBLICO, QUE LEVARÁ Á LEILÃO 
PÚBLICO SOMENTE ONLINE, PELO SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR NO DIA 03/03/2021 A 
PARTIR DAS 13H00MIN, BENS MÓVEIS, 01 VW KOMBI, 01 FIAT DUCATO AMB, E 01 TOYOTA HILUX, 
CONFORME EDITAL. OS BENS PODERÃO SER VISTORIADOS NO MUNICÍPIO DE GURINHATÃ – MG 
ATRAVÉS DE AGENDAMENTO COM O LEILOEIRO EM HORÁRIO COMERCIAL, LIGANDO PARA (34) 
99116-3933 INFORMAÇÕES: WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR. RAFAEL ARAÚJO GOMES – 
LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL - JUCEMG Nº 941
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