
Senado aprova prorrogação  
de regras para reembolso
 | PRAZO PARA DEVOLUÇÃO DE VALORES DE PASSAGENS AÉREAS SERÁ ATÉ 31 DE DEZEMBRO 

 � AGÊNCIA BRASIL

O Senado aprovou medida 
provisória (MP) que pror-
roga regras de reembol-

so e remarcação de passagens 
aéreas para voos cancelados 
durante a pandemia de covid-19. 
O texto foi aprovado nesta terça 
(25) na Câmara dos Deputados 
e entrou como item extrapauta 
na sessão desta quarta-feira 
(26) no Senado. Agora, o texto 
segue para sanção presidencial.

Os passageiros que tiveram 
voos cancelados no período da 
pandemia tiveram o prazo pror-
rogado de 31 de dezembro de 
2020 para 31 de dezembro de 
2021, para receber o reembolso 
da passagem. O valor do reem-

bolso deverá ser corrigido pelo 
Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor (INPC). Além disso, 
o passageiro que desistiu da 
viagem comprada terá o mesmo 
prazo para usar o crédito do va-
lor pago sem sofrer penalidades 
contratuais.

Assim como na Câmara, os 
senadores aprovaram um pro-
jeto de lei de conversão (PLV), 
que é o texto da MP com altera-
ções feitas pelos parlamentares. 
O relator no Senado, Antonio 
Anastasia (PSD-MG), conside-
rou a medida “necessária”.

“O PLV representa uma 
necessária prorrogação das 
medidas tomadas inicialmente 
na medida provisória [...], ainda 
em março do ano passado, e 
aprimora pontos importantes do 
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texto. Além disso, abre a oportu-
nidade para que as concessio-
nárias de aeroportos aportem 
imediatamente recursos neces-
sários ao Fundo Nacional de 
Aviação Civil”, disse o relator 
em seu texto.

A Câmara acrescentou um 
trecho, referendado pelos se-
nadores, que autoriza a ante-
cipação do pagamento à União 
das outorgas dos aeroportos 
concedidos. Nesse caso, a 
concessionária que antecipar 
ao menos metade do valor total 
devido receberá um desconto 
adicional de 5% sobre a taxa 
vigente.
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Concessionária que 
antecipar valor devido 
terá desconto adicional 

de 5%

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária VICTORIA FARIAS BASTOS - 39895 (CTPS 000087859/ 
série 0045 GO) que, considerando que a colaboradora apresentou atestado na empresa datado de 08/05/2021 
(com afastamento de horas das 20:30 às 00:00), e este foi objeto de investigação interna por parte da Callink, onde 
foi constatada a inveracidade ao referido atestado, a colaboradora está dispensada por Justa Causa, a partir da 
data 20/05/2021, em virtude da falta grave cometida, caracterizada como ato de improbidade, mau procedimen-
to, desídia e ato de indisciplina, com fulcro no art. 482, alíneas “a”, “b”, “e” e “h”, da CLT. Fica a funcionária comunica-
da 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 comunica-
da que o acerto rescisório/homologação será no Atendimento RH, dia 28/05/2021 às 15:00 horas no seguinte 
endereço: Rua Niterói, nº 1771.

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

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, JOHNEY MARIANO RIBEIRO, CPF/CNPJ nº 04267445605, que 
está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, 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$ 6.203,69, em 24/05/2021, 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 074436230002769 e garantido 
por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 159777, 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. Uberlândia, 25 de Maio de 2021

Márcio Ribeiro Pereira
Oficial de Registro

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocadas todas as empresas associadas e não associadas ao SINDICA-
TO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO 
PARANAÍBA, código sindical n.º 3.509.701.909.991, inscrito no Cadastro Nacional 
de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda sob o n.º 22.237.580/0001-78, 
sediado na Rua Nova Ponte, nº 500, Bairro Jardim Gravatás, Cep. 38.410-623 - 
Uberlândia/MG,quites com suas obrigações para com o sindicato, para Assembleia 
Geral Extraordinária, a se realizar no dia 31 de Maio de 2021, em primeira convoca-
ção às 13:30hs e, em segunda convocação, às 14:00 hs, com a presença de 
qualquer número de associados quites com direito a voto, no mesmo linkatravés da 
plataforma Zoom (via teleconferência), tendo em vista o distanciamento social pelo 
COVID-19, devendo para tal àqueles participantes solicitarem no número 
(34)99971-3154 o link da referida Assembleia,cujo link para acesso será enviado 
aos associados aptos à votação e previamente credenciados de acordo com as 
orientações que serão divulgadas nos canais de comunicação da entidade,  para  
deliberar a respeito das seguintes ordens do dia:

a) Elaboração e envio de Ofício à Caixa Econômica Federal (CEF), visando suscitar 
o reequilíbrio econômico e financeiro dos contratos em curso e atualizar as tabelas 
para contratos futuros, diante do aumento substancial dos preços dos insumos;

b) Encaminhar o Ofício protocolizado perante à CEF para conhecimento e providên-
cias adicionais da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC);

c) Assuntos Gerais.

As empresas deverão ser representadas pelos seus sócios-proprietários ou por 
preposto com a respectiva carta de preposição, a qual deverá ser enviada pelo nº 
(34)99971-3154, via watsapp.

Uberlândia, 26 de Maio de 2021.

EFTHYMIOS PANAYOTES EMMANUEL TSATSAKIS
Presidente

SINDICATO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA CNPJ: 22.237.614/0001-24
AV. DR. JAIME RIBEIRO DA LUZ, 1882 – SANTA MÔNICA 3216-1150

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Assembléia Geral Ordinária

Uberlândia, 07 de maio de 2.021

O Sindicato dos Feirantes de Uberlândia, através do seu Presidente Anibal de Paula Silveira. Convoca 
todos os feirantes para uma Assembleia Geral Ordinária no dia 31 de maio de 2.021 na Sede do Sindicato 
dos Feirantes, sito a Av. Dr. Jaime Ribeiro da Luz, N°1882, Bairro Santa Mônica. As 14:00hs em primeira 
convocação com quórum de maioria absoluta de associados que estejam em pleno exercícios de seus 
direitos sociais, ou as 14h:30min em segunda convocação com qualquer números de associados 
presente. Assembleia obedecendo recomendações e deliberações dos órgão competentes de enfrenta-
mento ao Covid-19 (uso de máscara, uso de álcool gel, distanciamento de 02 metros entre as cadeiras)
Assunto em pauta:
 • Prestação de Conta de novembro de 2020 até abril de 2.021
 • Assuntos gerais.
Atenciosamente.

Anibal de Paula Silveira - Presidente do Sindicato dos Feirantes
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