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A  CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA, CNPJ 08.331.318/0001-67, vem através deste 
comunicar a rescisão do seu contrato de trabalho, sem justo motivo de CRISTIANE ALVES XAVIER nos 
termos do Art. 487, da CLT, a partir da presente data. Além disso, nas próximas 72 horas a empresa 
entrará em contato, por ligação ou email, para agendamento da retirada dos aparelhos concedidos pela 
Empresa à funcionária para execução do trabalho remoto e que, caso não haja a devolução dos 
equipamentos, o valor destes serão descontados no ato da rescisão. Neste sentido, favor comparecer a 
sede da empresa Rua Niterói nº 1.771, Bairro: Tibery – Setor: Atendimento RH, no dia  14/06/2021 às 
14:00, munido de seus documentos (Carteira de trabalho) e itens para devolução (uniformes, crachá, 
cartões de convênios e benefícios, cadeado e headphone), bem como, a devolução da máquina 
(notebook) fornecido pela empresa e todos os itens conjuntos a mesma, para a realização do acerto 
rescisório.

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária DANIELLE LUIZA DE OLIVEIRA - 
39425 (CTPS 161236422/série 0030 MG) que, considerando sua ausência injustificada do 
trabalho por mais de 31 dias, faltando às suas atividades profissionais, a mesma está dispensa-
da, a partir da presente data, 07/06/2021, 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. Além disso, 
nas próximas 72 horas a empresa entrará em contato, por ligação ou email, para agendamento 
da retirada dos aparelhos concedidos pela Empresa à funcionário(a) para execução do trabalho 
remoto e que, caso não haja a devolução dos equipamentos, o valor destes serão descontados 
no ato da rescisão. Fica a funcionária comunicada que o acerto rescisório/homologação será dia 
15/05/2021 às 15:00 horas no Atendimento RH, no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.VELOSO AGRONEGÓCIOS LTDA

CNPJ – 20.205.248/0001-04 - NIRE - 312.101.2501-8
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2021.

Data, Hora e Local da Reunião: Realizada às 10:00 horas, do dia 02 de junho de 2021, na sede da Veloso Agronegócios 
Ltda., na rodovia BR 354 - KM 284 - S/Nº - Zona Rural – CEP 38.840-000, na cidade de Carmo do Paranaíba, Estado de 
Minas Gerais. Convocação e Presença: Foram dispensadas as convocações prévias, consoante o disposto no art. 1.072, 
parágrafo 2º, da Lei n.º 10.406/02, em virtude de estarem presentes todos os sócios, conforme lista de presença. Mesa: Os 
trabalhos foram presididos pelo Sr. Paulo Veloso Júnior, que convidou a Sra. Virgínia barcelos veloso para secretariá-lo. 
Ordem do Dia: a) Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade, no valor de R$ 15.200.010,00 (quinze milhões, 
duzentos mil e dez reais), e seus efeitos, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos 
do art. 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o cancelamento de quotas representativas do capital social da Sociedade 
em quantidade e valores correspondentes ao supracitado. Deliberações: a) Os sócios, de forma unânime e sem ressalvas, 
deliberam pela diminuição do capital social da presente Sociedade no valor total de R$ 15.200.010,00 (quinze milhões, 
duzentos mil e dez reais), divididos em 15.200.010 (quinze milhões, duzentas mil e dez) quotas, no valor de R$ 1,00 (um 
real) cada, de modo que o capital social, atualmente de R$ 17.655.000,00 (dezessete milhões, seiscentos e cinquenta e cinco 
mil reais), passe a ser de R$ 2.454.990,00 (dois milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil, novecentos e noventa 
reais), dividido em 2.454.990 (dois milhões, quatrocentas e cinquenta e quatro mil, novecentas e noventa) quotas, no 
valor de R$ 1,00 (um real) cada uma. a.1) Neste mesmo ato, consignam que as deliberações aprovadas no item “a” acima 
somente tornar-se-ão eficazes após o decurso do prazo de 90 (noventa) dias para a oposição dos credores quirografários, 
contados da data de publicação da presente ata, nos termos do art. 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil desde que (1) não 
haja oposição de qualquer credor; ou (2) caso haja oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou 
o depósito judicial do respectivo valor. Encerramento e aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, tendo sido 
a questão da ordem do dia submetida à votação e totalmente deliberada e aprovada pelos sócios presentes em sua integra-
lidade, o Sr. presidente declarou encerrados os trabalhos e finalizada a reunião, lavrou-se a presente ata, a qual, foi lida, 
aprovada e por todos os presentes assinada. Carmo do Paranaíba – MG, 02 de junho de 2021.Paulo Veloso Júnior - Pre-
sidente – Sócio Administrador; Virgínia Barcelos Veloso - Secretária – Sócia.Viviane Barcelos Veloso – Sócia. Assinam 
digitalmente o presente ato os sócios: Paulo Veloso Júnior; Virgínia Barcelos Veloso, Viviane Barcelos Veloso. Assinam 
igualmente de forma digital o presente ato o Presidente e a Secretária: Paulo Veloso Júnior e Virgínia Barcelos Veloso. 
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