
Licença Ambiental Concomitante (LAC1) – LP+LI+LO

ANTÔNIO RAIMUNDO DA CUNHA, CPF: 273.369.726-91, proprietário da 
Fazenda Furnas, com sede no município de Indianópolis - MG, por determina-
ção do conselho de política ambiental – COPAM, torna público que solicitou do 
mesmo através da solicitação n° 4861 no Sistema de Licenciamento Ambiental 
- Ecosistema, licença ambiental concomitante (LAC1) – LP+LI+LO para as 
atividades de suinocultura e bovinocultura, localizada na Rod. Acesso 900 
km16 a esquerda + 6 km, Zona Rural, município de Indianópolis - MG.

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária MARIA LUCIA RODRIGUES CURY - 
39671 (CTPS 006115388 série 0030 MG) que, considerando que a colaboradora apresentou 
atestados médicos datados de 12/07/2021 com afastamento para 03 (três) dias, 15/07/2021 com 
afastamento de 05 (cinco) dias, e  20/07/2021 com afastamento para 02 (dois) dias, e estes foram 
objeto de investigação interna por parte da Callink, onde foi constatada a inveracidade aos referidos 
atestados, a colaboradora está dispensada por Justa Causa, a partir da data 23/07/2021, em virtude 
da falta grave cometida, caracterizada como ato de improbidade, mau procedimento, desídia e ato de 
indisciplina, com fulcro no art. 482, alíneas “a”, “b”, “e” e “h”, da 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 funcionário(a) comunicado(a) que o acerto rescisório/homologação 
será 02/08/2021 ás 16:00hr no Atendimento RH, no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.

COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG. TERCEIRA VARA 
CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE TRINTA 
DIAS. A Dra. Edinamar Aparecida da Silva Costa, MMª. 
Juíza de Direito da 3ª Vara Cível desta Comarca de 
Uberlândia-MG, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos 
quanto o presente Edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que por este Juízo e respectiva Secretaria 
processam-se os termos e atos da AÇÃO MONITÓRIA 
processo nº 5028538-67.2018.8.13.0702, ajuizada por 
HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA, em face de 
Hospital Santa Catarina S.A atualmente em lugar incerto 
e não sabido. Assim, pelo presente Edital, que será 
afixado no lugar público de costume e publicado na forma 
da Lei, CITA, e CHAMA Hospital Santa Catarina S.A para 
os termos e atos da presente ação, e, ainda, para, no 
prazo de quinze (15) dias, seguintes ao prazo de fruição 
do presente, pagar a importância de R$ 121.989,03 (cento 
e vinte e um mil novecentos e oitenta e nove reais e três 
centavos), ou, no mesmo prazo, oferecer embargos. Caso 
não o faça, constituir-se-á, o título executivo judicial. Se 
efetuar o pagamento, ficará isento de custas e honorários 
advocatícios. Uberlândia, 05 de julho de 2021. Edinamar 
Aparecida da Silva Costa Juíza de Direito da 3ª Vara Cível

LOVICA PROPAGANDA E MARKETING LTDA.
Inscrita no CNPJ de nº 32.437.996/0001-93 e no NIRE 
nº 31211255179, sediada na cidade de Uberlândia 
Minas Gerais. Ata de Reunião de Sócios Redução 
de Capital Social aos 20/07/2021, às 11h. Presença: 
Presentes os sócios da empresa. Deliberação: (i) 
aprovar a redução proporcional do capital social 
atual, equivalente a R$  250.000,00 (duzentos e 
cinquenta mil reais), passando o capital social para o 
valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta e mil 
reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda 
corrente nacional, dividido em 750.000 (setecentos e 
cinquenta mil) quotas, com valor nominal de R$ 1,00 
(um real), distribuídas igualmente entre os sócios da 
Sociedade, por considera-lo excessivo em relação 
ao objeto da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, 
inciso II do Código Civil, mediante a devolução do 
capital aos sócios representativo das quotas do Capital 
Social da Sociedade.  Sócios: EGTON DE OLIVEIRA 
PAJARO JÚNIOR e CAVILO PARTICIPAÇÕES 
SOCIETÁRIAS LTDA, representada por Egton de 
Oliveira Pajaro. 

CONVOCAÇÃO
A empresa SERVIÇOS DE CARREGAMENTOS DJ LTDA, solicita o compare-
cimento do(a) colaborador(a) CLAUDIONEI VIEIRA MILHOMEM, 
CTPS:5134339, Série: 0050- 18/11/2016, à empresa no prazo de 48 horas 
para retomada de suas atividades profissionais, sob pena de rescisão contratu-
al na forma do artigo 482, "i", da CLT.

CONVOCAÇÃO
A empresa SERVIÇOS DE CARREGAMENTOS DJ LTDA, solicita o compare-
cimento do(a) colaborador(a) PROSPERE RENE, CTPS:716746, Série: 
69135- 07/01/2021, à empresa no prazo de 48 horas para retomada de suas 
atividades profissionais, sob pena de rescisão contratual na forma do artigo 
482, "i", da CLT.

OBJETO: alienação de BENS MÓVEIS, classificados e avaliados, composto por diversos
bens inservíveis e veículos em desuso de propriedade do Município de Uberlândia. Os
bens estarão disponíveis para visitação, nos dias 24, 25, 26 e 27/08/2021 e 01, 02, 03,
08, 09 e 10/09/2021, nos endereços indicados no Capítulo I do Edital.ABERTURA: Dia 14
de setembro de 2021. HORÁRIO: 09:00 Horas, no sitio
www.leiloesbrasiluberlandia.com.br.Os lanços iniciarão até 30 dias antes da data de
realização do leilão, no site www.leiloesbrasiluberlandia.com.br, pelo valor da avaliação
de cada lote, com "incremento" a ser definido pelo Leiloeiro.Uberlândia, 26 de julho de
2021.Diretora de Compras
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FUTEBOL

Seleção feminina pega o Canadá nas quartas
 � AGÊNCIA BRASIL

A seleção brasileira de 
futebol feminino confirmou 
nesta terça-feira (27) vaga 
nas  quar tas  de  f ina l  da 
Ol impíada de  Tóqu io .  A 
classificação veio após vi-
tória contra a Zâmbia pelo 
placar de 1 a 0 no estádio 
de Saitama, na cidade de 
Saitama. 

Como as brasileiras ter-
minaram na segunda colo-
cação do Grupo F, elas vão 
enfrentar na fase seguinte o 
Canadá, que encerrou a par-
ticipação na fase de grupos 
como o segundo colocado 
do Grupo E.

Invictas na competição, 
com vitória contra a China 
na estreia por 5 a 0 e empa-

te com a Holanda por 3 a 3, 
as brasileiras enfrentarão as 
canadenses no Estádio de 
Miyagi, na cidade de Rifu, 
na sexta-feira (30), às 5h 
(horário de Brasília). 

Já a Zâmbia se despede 
de Tóquio sem vencer. Além 
do revés no jogo desta ter-
ça, perdeu para a Holanda 
(10 a 3) e empatou com a 
Arábia Saudita (4 a 4).

 � VÔLEI FEMININO

No vô le i  femin ino,  as 
meninas conseguiram uma 
vitória apertada contra a Re-
pública Dominicana em sua 
segunda partida dos Jogos 
Olímpicos de Tóquio 2020: 
3 sets a 2. 

As brasileiras perderam 
o primeiro set (por 22/25) 
e venceram os dois seguin-
tes (25/17 e 25/13), sendo 
derrotadas novamente no 
quarto set (23 a 25). 

O jogo foi decidido duas 
horas e meia depois no tie-
-break, por 15 a 12. Com 
isso, o Brasil garantiu seis 
pontos e o segundo lugar 
no grupo A da primeira fase.

Brasileiras festejam 
vitória sobre africanas
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