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O ISO Olhos - Instituto de Saúde Ocular Ltda, torna público, conforme dispõe Resolução CNE nº 3 de 
22/06/2016, Lei 6.932 de 07/07/1981, Resolução Plenária 001/2009-CEREM-MG e as seguintes  
Resoluções da Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM/MEC: 04/2007, 07/2010, 04/2011, 
02/2015, 01/2017e as Notas Técnicas da CNRM Nº 35/2017 e 7/2019/CGRS/DDES/SESU/SESU que 
estarão abertas as inscrições para seleção dos candidatos ao preenchimento de vagas nos Programas de 
Residência Médica oferecidos, programas estes credenciados pela Comissão Nacional de Residência 
Médica - CNRM/MEC.

UNIDADES E VAGAS DOS PROGRAMAS COM ENTRADA DIRETA:

Inscrições: 05/10/2021 a 20/10/2021, pelo site www.aremg.org.br Menu “Processo Seletivo”.
Taxa de Inscrição por programa: R$180,00 (cento e oitenta reais)
Data da prova: 05/12/2021
Inicio do Programa: a partir de 01/03/2022.

O manual de instruções para acesso ao sistema e realização da inscrição e acompanhamento das
convocações será disponibilizado no site www.aremg.org.br Menu “Processo Seletivo”.

SITUAÇÃO DO
PROGRAMACÓDIGO ÁREAS/ESPECIALIDADES VAGAS DURAÇÃO 

Credenciado01 Oftalmologia 01 3 anos

O SECOVI Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais 
e Residenciais, Condomínios Comerciais e Residenciais e Shopping Centers do Triângulo Mineiro e Alto 
Paranaíba, em conformidade com o disposto nos arts. 24 a 29 de Estatuto Social CONVOCA a categoria 
econômica representada para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada na sede do 
SECOVI, situado na Av. Ubiratan Honório de Castro nº 220, Bairro Santa Mônica, no dia 06 de outubro 
de 2021, às 16:00 horas, para deliberação da seguinte ordem do dia:
a) Contribuição Confederativa – Aprovação e definição do valor e vencimento da contribuição 
confederativa para o exercício 2021.
A Assembleia será instalada com a presença de no mínimo 50% dos associados, em primeira chamada, 
ou meia hora mais tarde, em segunda chamada com qualquer número de presentes. As empresas e 
condomínios associados e em dia com as mensalidades sindicais poderão ser representados pelos seus 
sócios proprietários, síndicos ou prepostos, com os respectivos documentos comprobatórios.

Uberlândia-MG, 30 de setembro de 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

Ronaldo Arantes de Mendonça
Presidente – SECOVI-TAP

Uberlândia-MG, 30 de setembro de 2021

Ronaldo Arantes de Mendon

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 64/2021. Será realizado no dia 20 de 
outubro de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 171/2021, na Modalidade 
de Pregão Presencial de n° 64/2021, do Tipo Menor Preço Por Item, cujo objeto é 
a contratação de empresa para a prestação de serviços de arbitragem que serão 
utilizados nos campeonatos municipais, regionais e nos eventos esportivos da 
Secretaria Municipal de Esportes. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.
mg.gov.br, no site www.coromandel.mg.gov.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou 
na sede da prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG,  04 
de outubro de 2021. Patrick César Sucupira – Pregoeiro.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG
Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 115/2021 - Pregão Presencial - “Menor 
Preço’’- Global - Estimado. O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto 
- DMAE, no uso de suas atribuições legais, torna público que fará realizar o Processo 
Licitatório nº 115/2021, na modalidade “Pregão Presencial” do tipo “Menor Preço’’- Global 
- Estimado, dia 21 de outubro de 2021 às  09:00 horas, no Auditório de Licitações do 
DMAE, Avenida Rondon Pacheco, nº 6.400, Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, que visa 
a contratação exclusiva de Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou 
equiparadas para o fornecimento de mão de obra para plantio de 40.000 (quarenta mil) 
mudas de espécies nativas do cerrado, típicas das microbacias dos Rios Araguari e 
Uberabinha e do Ribeirão Bom Jardim, em atendimento à Diretoria Técnica, estando o 
edital à disposição dos interessados, no endereço eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na 
Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas. Uberlândia, de 04 de outubro 2021. 
Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE.

a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro ajustado em referência, a Assembleia Geral que deliberará de conformidade com o Artigo 11º deste Estatuto, poderá atribuir participação de 10% (dez por cento) sobre os lucros, aos empregados, e à Diretoria respeitadas as 
disposições legais. Capítulo – X Das Disposições Gerais Art. 29. A sociedade entrará em liquidação nos casos previstos em Lei, competindo à Assembleia Geral, eleger o liquidante com integral observância dos preceitos legais. Art. 30. Fica autorizada a admi-
nistração no que se refere as publicações sociais, a publicar quando necessário, apenas um extrato das atas das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, que será arquivado anexo as referidas atas na Junta Comercial, na forma do que determina o artigo 130º, 
parágrafo 3º, da Lei 6.404/76, alterada pela Lei 9.457 de 05/05/97. Art. 31. Os casos omissos no presente estatuto serão regidos pelas disposições legais vigentes, e especialmente pela “Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1.976”, e posteriores alterações. Submetida 
a matéria a discussão dos acionistas, após breves considerações, foi por unanimidade aprovado integralmente o Estatuto Social. Na sequência dos trabalhos, procedeu-se a reeleição da DIRETORIA correspondente ao Triênio 2.019/2.021, na forma seguinte: Dire-
tores Executivos Sem Designação de Atribuição: MAURICIO GULIN, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 02/10/1973, casado em regime de comunhão parcial de bens, cirurgião dentista, portador da Cédula de Identidade Civil Nº 4.387.005-
0/SSP-PR, inscrito junto ao Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob nº 024.418.639-16, residente e domiciliado em à Avenida Visconde de Guarapuava nº 4.433 – Apto 1001, Bairro Batel, Curitiba - PR., CEP nº 80.240-010 e THIAGO CARVA-
LHO GULIN, brasileiro, natural de Curitiba estado do Paraná, nascido em 19/04/1983, casado em regime de Separação de bens, engenheiro mecânico, portador da Cédula de Identidade Civil nº 6.628.843-9/SSP-PR., e CPF nº 008.886.619-08, residente e domici-
liado à Rua Carlos Benato nº 640 – casa 20, Bairro São Braz, em Curitiba, PR., CEP nº 82.320-440. Os indicados foram eleitos por unanimidade, todos com o mandato para o triênio 2.019/2.021 (em andamento), com remuneração global anual de até 40.000,00 
(quarenta mil reais), e com término do mandato previsto para a AGO que aprovar as contas do Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2021, permanecendo no cargo até a posse dos novos Diretores nos termos do art. 150, §4º, da Lei 6.404/76, valendo à presen-
te como termo de posse e como declaração de desimpedimento, eis que declaram os Diretores eleitos que não estão incursos em qualquer situação que os impeçam de assumir o cargo para os quais foram eleitos ou de exercer atividade mercantil. Curitiba/PR, 12 
de agosto de 2021. Maurício Gulin  - Thiago Carvalho Gulin Presidente da Mesa Secretário Diretores Eleitos: Mauricio Gulin ; Thiago Carvalho Gulin. Visto do Advogado Valmir Mombach OAB/PR nº 56.767/PR - ANEXO II - Boletim de Ações Boletim de 
ações de VIAÇÃO SORRISO DE MINAS S/A., com sede em Uberlândia – Minas Gerais, à Avenida Pinho, 895, Bairro Chácaras Tubalina, CEP 38.413-308, com Capital Social de R$ 26.487.666,00 (vinte e seis milhões, quatrocentos e oitenta e sete mil, seiscen-
tos e sessenta e seis reais) dividido em 2.648.766.600 (dois bilhões, seiscentos e quarenta e oito milhões, setecentos e sessenta e seis mil e seiscentas) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, sendo 1.324.383.300 (um bilhão, trezentos e vinte e quatro 
milhões, trezentos e oitenta e três mil, e trezentas) ações ordinárias e 
1.324.383.300 (um bilhão, trezentos e vinte e quatro milhões, trezentos e 
oitenta e três mil e trezentas) ações preferenciais, totalmente subscritas e 
integralizadas.  Curitiba/PR, 12 de agosto de 2021.  Mauricio Gulin - Pre-
sidente da Mesa (Assinatura Digital). Thiago Carvalho Gulin - Secretário 
(Assinatura Digital). Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifi-
co o registro sob o nº 8740417 em 23/08/2021 da Empresa Viação Sorriso 
de Minas Gerais S/A, Nire 31300095142 e protocolo 216327687 - 
20/08/2021. Autenticação 2EA48CE59F3856B25883877B4694A591B-
19F02B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

SUBSCRITORES AÇÕES
ORDINÁRIAS

AÇÕES
PREFERENCIAIS

TOTAL
DA AÇÕES VALOR R$ PERCENTUAL

SENESTRA PARTICIPAÇÕES LTDA RUA JOÃO SIKORA, 201 – UMBARA CU-
RITIBA – PR – CEP 81.930-030 CNPJ Nº 80.384.290/0001-53 NIRE 41201974618 1.324.383.299 1.324.383.300 2.648.766.599 26.487.665,99 99,9999%

VCS- GROUP PARTICIPAÇÕES LTDA RUA JOÃO SIKORA, 201 – UMBARA CU-
RITIBA – PR – CEP 81.930-030 CNPJ Nº 08.868.625/0001-81 NIRE 41205936320 1 - 1 0,01 0,0001%

TOTAL 1.324.383.300 1.324.383.300 2.648.766.600 26.487.666,00 100,00000%

Mais Informações: (11) 3149-4600 |  www.megaleiloes.com.br

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO  19/10/2021 ÀS 15H00 - 2º LEILÃO  22/10/2021 ÀS 15H00

Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Ofi cial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do 
presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-
12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na 
forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Alameda Santos, 787, 13º andar, 
Cj. 132, Jardim Paulista, São Paulo-SP e “online” através do site do Leiloeiro Ofi cial: www.megaleiloes.com.br.
Serão adotadas todas as recomendações de prevenção contra o Covid-19, conforme estipulado pelo Ministério da Saúde. 
Localização do imóvel: Uberlândia-MG. Jardim Inconfi dência. Loteamento Fechado Santa Paula Royal Park Residence. 
Alameda Mar Vermelho, nº 230 (Lt. interno nº 27-Qd. nº 07). CASA EM CONDOMÍNIO. Áreas totais: terr. 346,80m² e constr. 
318,00m² (estimada no local). Matr. 109.581 do 1º do RI local. Obs.: (i) Regularização e encargos perante os órgãos 
competentes para averbação do nome da rua, numeração predial e área construída apurada no local, correrão por conta 
do comprador; (ii) Na AV-3 da matrícula consta que o imóvel está sujeito às restrições urbanísticas e condições especiais 
de uso do loteamento; (iii) Consta Ação de Prestação de Contas com Pedido de Tutela de Urgência em trâmite perante a 
8ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia/MG, processo nº 5022777-26.2016.8.13.0702. O Vendedor reponde pelo resultado 
da ação de acordo com os critérios e limites estabelecidos no edital. (iv) Ocupada (AF). 1º Leilão: 19/10/2021, às 15:00 
hs. Lance mínimo: R$ 1.606.811,85. 2º Leilão: 22/10/2021, às 15:00 hs. Lance mínimo: R$ 994.073,78. Condição 
de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o 
cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das 
datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição 
do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do 
artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017.Os interessados devem consultar as condições de 
pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.megaleiloes.com.br. Para 
mais informações - tel.: (11) 3149-4600. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Ofi cial JUCESP nº 844

SINDICOMERCIO UBERLANDIA - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - Visando dar 
mais transparência às contas e em obediência ao Estatuto Social da Entidade e demais 
legislações aplicáveis, pelo presente Edital ficam convocados todos os associados quites 
e no gozo de seus direitos sindicais para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no 
dia 7 de Outubro de 2021, às 20h00 (vinte) horas, em sua sede social na rua Atílio Valenti-
ni, nº 30 – Bairro Santa Mônica na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais para 
tratar da seguinte ordem do dia: a) Examinar, discutir e aprovar pareceres, DRE's, 
balancetes referentes a contas da Diretoria dos meses de Abril à Agosto de 2021; 
b)Examinar, discutir e deliberar sobre o retificativo orçamentário do exercício de 2021; c) 
examinar, discutir e deliberar sobre a proposta orçamentária para o exercício financeiro 
do ano de 2022. Caso não haja comparecimento legal, referida Assembleia será instalada 
em segunda convocação às 20h30 (vinte horas e trinta minutos), deste mesmo dia e no 
mesmo local, com qualquer número de convocados presentes. Uberlândia-MG, 5 de 
Outubro de 2021.
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