
A empresa CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA,  solicita o compa-
recimento do(a) colaborador(a) LEANDRO DE SOUZA ALVES 
CTPS:000096478 S/ 0059 à empresa no prazo de 48 horas para retoma-

disciplinares cabíveis. 

CONVOCAÇÃO
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CHAMS

Convocamos todos os proprietários condôminos do Edifício Chams a participarem da assembléia 
ordinária  que se realizará em 03/04/2021, na  sala 1411  do Edifício Chams à Rua Duque de Caxias, 450 
Uberlândia- MG, com primeira chamada às 9:00 horas com presença de 2/3 dos proprietários ou em 
Segunda chamada as10:00 horas onde será realizada com qualquer numero de presentes, onde deverá 
ser discutido o seguinte :

1)-Prestação de Contas da ultima gestão  período ABRIL/2020 à  MARÇO/2021.
2)-Apreciação de Orçamento para o período de ABRIL/2021 à MARÇO/2022
3)-Eleição do Síndico,  e demais membros do conselho consultivo, fiscal e Suplentes.

NOTA. Devido a crise sanitária (pandemia), faremos a assembleia em lugar arejado e com distanciamento 
social, uso de mascaras, álcool em gel,  diante destes fatos convocamos os proprietários e se reunirem 
informalmente dias antes da data marcada para a assembleia e organizarmos para que ocorra com a 
presença de máximo 06 pessoas, assim sendo solicitamos que aqueles de forem participar que poderiam 
representar condôminos  através de procuração e serem portadores de suas sugestões  e reinvindica-
ções.
Informamos ainda que somente estamos realizando a assembleia nestas condições, para atender as 
exigências do banco referente autorização para movimentação da conta corrente que será bloqueada 
imediatamente ao final da validade a ultima ata.
                Obs.: Só poderão participar da assembléia aqueles que estiverem em dia com as taxas do 
condomínio.

Uberlândia, 22 de Março de 2021

Condomínio Edificio Chams
Sebastião Rodrigues

Síndico

AVISO DE LEILÃO 002/2021
ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR - EXCLUSIVAMENTE ONLINE

MARMIL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA, empresa de fabricação de máquinas e equipamentos para a 
agricultura e pecuária, peças e acessórios, inscrita no CNPJ. 05.423.913/0001-34 torna público, que 
levará á LEILÃO PÚBLICO ONLINE, INÍCIO PELO SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR NO DIA 16 
DE MARÇO 2021, E FINALIZANDO ONLINE NO DIA 31/03/2021 às 14h00min, SOMENTE NO SITE, 56 
LOTES DE ITENS E BENS MÓVEIS DIVERSOS E 01 MOTO BUELL E 01 FIAT 147 ANO 76 CONFOR-
ME EDITAL. Os bens poderão ser vistoriados através de agendamento com o LEILOEIRO, em horário 
comercial de segunda a sexta, ligando para (34) 99116-3933. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br. 
34-99116-3933.

Rafael Araújo Gomes – Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG Nº 941

Novo estudo mostra eficácia 
da vacina AstraZeneca
 | LEVANTAMENTO ENVOLVEU 32 MIL VOLUNTÁRIOS NO CHILE, PERU E NOS EUA

 � AGÊNCIA BRASIL

A vacina contra a covid-19 
que a AstraZeneca de-
senvolveu com a Univer-

sidade de Oxford se mostrou 
79% eficaz na prevenção de 
doenças sintomáticas em um 
grande teste no Chile, no Peru 
e nos Estados Unidos, infor-
mou a empresa nesta segunda-
-feira (22), o que abre caminho 
para um pedido de aprovação 
de uso do imunizante nos EUA.

A Covishield também se 
mostrou 100% eficaz contra 
complicações graves ou crí-
ticas e hospitalizações e se 
mostrou segura, disseram os 
parceiros ainda nesta segunda-
-feira, ao divulgar os resultados 
do estudo de estágio avançado 
em humanos com mais de 32 
mil voluntários de todas as 
faixas etárias.

Os dados darão credibilida-
de à vacina britânica, depois de 
estudos de estágio avançado 
anteriores terem provocado 
dúvidas sobre a robustez dos 
dados.

Eles também ajudarão a 
apaziguar temores de seguran-
ça que levaram à suspensão 
do uso da Covishield na União 
Europeia depois de um número 
pequeno de relatos de coágu-
los sanguíneos raros em pes-

soas que receberam a vacina.
Depois de interromperem 

brevemente sua aplicação, 
muitos países europeus re-
tomaram o uso da vacina em 
seus programas de inocula-
ção depois que uma agência 
reguladora regional disse que 
ela é segura, e vários outros 
países também estão adotando 
o imunizante para aumentar a 
confiança.

 � COÁGULOS

Já a AstraZeneca disse 
que um comitê de segurança 
independente realizou uma 
análise específica dos coágu-
los sanguíneos no teste norte-
-americano, além de trombose 
venosa cerebral (TVC), que 
é um coágulo sanguíneo raro 
no cérebro, com ajuda de um 
neurologista independente.

A empresa, listada na bolsa 
de Londres, disse que o comitê 
não encontrou “nenhum risco 
adicional de trombose ou de 
acontecimentos caracterizados 
por trombose entre os 21.583 
participantes que receberam 
ao menos uma dose da vacina. 
A procura específica por TVC 
não encontrou nenhum acon-
tecimento neste teste”.

“Estes resultados são uma 
ótima notícia, já que mostram 

COVID-19

a eficácia notável da vacina 
em uma nova população e são 
condizentes com os resultados 
dos testes liderados pela Ox-
ford”, disse Andrew Pollard, que 
administra o Grupo de Vacinas 
de Oxford.

 � FDA

A AstraZeneca disse que 
está se preparando para sub-
meter os dados do estudo à 
Agência de Alimentos e Me-
dicamentos dos EUA (FDA) e 

para o lançamento do imuni-
zante nos EUA, caso obtenha 
uma autorização de uso emer-
gencial.

Sarah Gilbert, professora da 
Universidade de Oxford, disse 
à rádio BBC que o trabalho de 
preparação do pedido tomará 
algumas semanas.

A medição de eficácia ficou 
acima de uma taxa de cerca 
de 60%, citada pela agência 
reguladora da União Europeia 
em sua recomendação de de-
zembro.

TÂNIA RÊGO/AGÊNCIA BRASIL

Imunizante se mostrou 
79% eficaz na prevenção 
de doenças sintomáticas
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