
Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica o funcionário MARLON GABRIEL FERREIRA DOS 
SANTOS - 39367,  (CTPS 006187604/série 0040 MG) que, considerando sua ausência injustifica-
da do trabalho por mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, o mesmo está 
dispensado, a partir da presente data, 25/05/2021, 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 no Atendimento RH, dia 
02/06/2021  às 14:00 horas no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.

A Callink Serviços de Call Center Ltda, sociedade com sede em Uberlândia-MG., à Av. João 
Naves de Ávila, nº. 1331, sala 305, Bairro Tibery, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº. 
08.331.318/0001-67, vem solicitar ao(à) colaborador(a)  NARA NUBIA SILVA ALVES  
portador (a) da CTPS 000084211/ S.:0044 - 22/01/2007,  que compareça ao SESMT 
Callink na Rua Niterói nª 1771 - Bairro Tibery, no prazo de 48 horas para retomada de suas 
atividades profissionais ou apresentação de justificativa legal.

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

SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE CARGAS
DO TRIÂNGULO MINEIRO – SETTRIM

EDITAL
CLEITON CESAR DA SILVA, Presidente em exercício do Sindicato das Empresas de Transportes 
de Cargas do Triângulo Mineiro – SETTRIM, no exercício de suas atribuições e em obediência ao 
disposto nos Artigos 41 e seguintes do Estatuto da Entidade, FAZ SABER que, no dia 20 de 
setembro de 2.021, na sede do SETTRIM, em Uberlândia, MG, na Avenida Getúlio Vargas, nº 
1715, Bairro: Tabajaras, serão realizadas ELEIÇÕES para escolha dos membros da Diretoria e do 
Conselho Fiscal para o triênio de três de novembro de 2.021 a dois de novembro de 2.024, por 
escrutínio secreto e por meio físico, no horário de 08h00min às 18h00min, em primeira convoca-
ção, com a presença de, pelo menos, 50,0% (cinquenta por cento) das associadas com direito a 
voto.
 Não sendo obtido “quórum” em primeira convocação, ficam as associadas convocadas para a 
segunda chamada, no dia 11 de outubro de 2.021, no mesmo local e no horário de 08h00min às 
18h00min, quando se realizarão as eleições com qualquer número de votantes. Ficam convoca-
dos os candidatos que formarem suas chapas a registrá-las, até o dia 12 de julho de 2.021 na 
Secretaria do Sindicato, no horário de 08h00min às 18h00min, devendo ser obedecidas as 
exigências contidas nos Artigos 54 a 58 do Estatuto. O prazo para impugnação de candidatos ou 
de chapas será de 2 (dois) dias úteis contados da publicação do registro das chapas. Terminada 
a votação, serão iniciados imediatamente, no mesmo local, os trabalhos de apuração dos votos. 
Se houver empate entre as chapas mais votadas, proceder-se-á a novas eleições. Em caso de 
chapa única, a votação dar-se-á por aclamação, ao final da Assembleia Geral e com qualquer 
“quórum”. 

Uberlândia, 28 de maio de 2.021

CLEITON CESAR DA SILVA
Presidente em exercício 
CPF nº 462.752.076-04

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 032
/2021.TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM".A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO,
ESPORTE E LAZER - FUTEL, autorizada pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE
COMPRAS E LICITAÇÕES - fará realizar licitação supramencionada - objeto: Futura Ou
Eventual Contratação De Empresa Enquadrada Na Condição De Microempresa Ou
Empresa De Pequeno Porte, Contendo Item Para Ampla Concorrência, Para O Fornecimento
De Pão E Leite Para O Lanche Dos Servidores Da Fundação Uberlandense Do Turismo,
Esporte E Lazer - Futel. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
estará aberta até as 09:00 HORAS do dia 14 DE JUNHO DE 2021, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia, 26 de maio de 2021.Edson Cezar
Zanatta.Diretor Geral da FUTEL

FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente da Associação dos Moradores e Proprietários de Sítios de Recreio Água Limpa 1, socie-
dade civil sem fi ns lucrativos, inscrita no CNPJ sob nº 41.799.365/0001-05, no uso de suas atribuições, 
convoca à todos os associados para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que realizar-se-á 
no dia 30 de junho de 2021, na residência do associado  Eduardo Luiz de Matos, em primeira convocação 
às 18:00hs, e não atingindo o quórum mínimo de deliberação (2/3 dos associados) instalar-se-á em segun-
da convocação às 18:30hs, com a presença mínima da metade(50%) mais um, e em terceira convocação 
às 19:00hs com no mínimo de 10(dez) associados, afi m de deliberarem sobre os seguintes assuntos:

1.  DISCUSSÃO DA PROPOSTA OFERTADA PELO ESPÓLIO DE ADALBERTO GAR-
CIA CAMARGOS, ATRAVÉS DA INVENTARIANTE TELMA SANTOS DE CASTRO.

2. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 
PELO ESCRITÓRIO MACIEL AMORIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCA-
CIA, REPRESENTADO POR SEU TITULAR, DR. MACIEL FERNANDES RODRI-
GUES AMORIM E APROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.

3. LEITURA E APROVAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO DA ASSOCIAÇÃO.

4. INSTITUIÇÃO DE TAXA ASSOCIATIVA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM 
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CONTABILIDADE REGULAR E PAGAMENTO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA VICE-PRESIDENTE PARA ENTREGA DE BOLETOS 
E COBRANÇA EXTRAJUDICIAL

5. INSTITUIÇÃO DE TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA PARA CUSTEIO DAS DESPE-
SAS DE BOMBEAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.

Em conformidade com o Art. 31 do Estatuto Social da Associação, não poderão participar da assembleia 
com poderes de voto os associados que estiverem em atraso com o pagamento das suas contribuições e 
taxas associativas para com a associação na data desta convocação.

Devido ao atual cenário da pandemia causada pelo COVID-19, solicitamos que apenas o associado/titular 
de direito sobre o imóvel, compareça à Assembleia Geral Extraordinária, fazendo o uso de máscara de 
proteção, mantendo o distanciamento social e seguindo todos os critérios de segurança indicados pelas 
autoridades competentes.

Uberlândia-MG, 27 de Maio de 2.021.

LIDIANE DE MELO
(Presidente)
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