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CONVOCAÇÃO
A empresa SERVIÇOS DE CARREGAMENTOS DJ LTDA, solicita o compareci-
mento do(a) colaborador(a) PAULO SERGIO BARBOSA, CTPS: 80067, Série: 
0032, 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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleias Geral Extraordinária

Ficam convocadas todas as empresas associadas e não associadas ao SIAU – Sindicato das Indústrias 
de Alimentação de Uberlândia e Afins, inscrito no CNPJ sob nº 25.647.587/0001-56, quites com suas 
obrigações para com o sindicato, para reunirem-se em Assembleias Geral Extraordinária a realizar-se 
no dia 15/10/2021, às 14:30 horas em primeira convocação e às 15:00 em segunda convocação (de 
acordo com as normas do Estatuto SIAU), na sede da entidade, à rua Nova Ponte, 500, ou vitualmente 
no Microsoft Teams, nesta cidade de Uberlândia-MG.
Assuntos:
 1.Elaboração e aprovação da Pauta de Reivindicações a ser apresentada ao Sindicato 
para elaboração da Convenção Coletiva de Trabalho.
 2.Nomeação de membros representantes das empresas da categoria econômica para 
compor a comissão de negociação, na elaboração da Convenção Coletiva de Trabalho com data base 
em 1.º de setembro.
 3.Autorização para negociação da Convenção Coletiva de Trabalho com o Sindicato 
Profissional representante dos respectivos empregados das empresas filiadas, na conformidade do art. 
577 da C.L.T., ao SIAU, ou ajuizar dissídio coletivo competente.
 4.Outros assuntos de interesse da categoria econômica.
As empresas deverão ser representadas pelos seus sócios proprietários ou por preposto com a 
respectiva carta de preposição/procuração. 

Uberlândia, 12 Outubro de 2021.
Fausto Gabriel dos Santos

Presidente

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela Portaria nº
47.707, publicada no Diário Oficial do Município em 17 de outubro de 2019, no uso de suas
atribuições, com fundamento no art. 214 da Lei Complementar nº 040/92, CITA o ex servidor
público municipal Cassiano Martins Rodrigues, matrícula nº 28.158-1, pelo presente edital, por
se encontrar em local incerto e não sabido, após diversas tentativas, não sendo encontrado no
endereço residencial e domiciliar registrado em seus assentamentos funcionais (artigo 163, XV,
da Lei Complementar 040/1992), dos termos de sua INDICIAÇÃO na Sindicância Administrativa
nº 85/2019, tendo em vista inobservância dos artigos 163, I, II, III, IV, VI, IX, XII, e XIII e 164,
X da LC 040/1992 e artigos 10, II, IV, VII, XIII e 11 da Lei Federal nº 8.429/92 para que no prazo
de 15 (quinze) dias apresente sua defesa. A não apresentação de defesa por parte do servidor
citado implicará em revelia, com o prosseguimento do processo nos termos da Súmula
Vinculante nº 5 do Supremo Tribunal Federal, por esta Comissão.Uberlândia, 05 de outubro de
2021.Ana Cláudia Alvarenga Melo Baron

EDITAL DE CITAÇÃO E INDICIAÇÃO DE
SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVO
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Pesquisa revela piora no
estilo de vida do brasileiro
 | PESQUISA MOSTROU MAIOR TEMPO DE TELA E MENOS ATIVIDADE FÍSICA

 � AGÊNCIA BRASIL

Maior tempo de tela e 
menos atividade física: 
o estilo de vida do bra-

sileiro piorou durante a pande-
mia, mostra pesquisa de uni-
versidades federais mineiras. O 
estudo foi iniciado cinco meses 
após o início das medidas de 
distanciamento social. 

Os resultados da primeira 
etapa foram publicados em ar-
tigo nas revistas Public Health 
Nutrition e na Frontiers in Nu-
trition. A pesquisa foi realizada 
em conjunto pela Universida-
de Federal de Minas Gerais 
(UFMG) e pelas universidades 
federais de Lavras (Ufla), Ouro 
Preto (Ufop) e Viçosa (UFV). 

Em relação às refeições, 
diminuiu a frequência de rea-
lização de café da manhã, 
lanche e almoço, por outro 
lado, aumentou a realização de 
lanches noturnos e outras refei-
ções além das tradicionais. Os 
hábitos alimentares também 
pioraram, com aumento de 
consumo de pães, farináceos, 
refeições instantâneas e fast 
food. O consumo de frutas e 
vegetais, por sua vez, caiu.

Sobre o estilo de vida, hou-
ve mudança no consumo mais 
frequente de bebida alcoólica, 
aumento na frequência no hábi-
to de fumar, e no tempo de uti-
lização de telas e dispositivos. 
Antes da pandemia, os partici-
pantes da pesquisa relataram 
média diária de seis horas e 
meia de exposição. Durante a 
pandemia, esse número subiu 
para dez horas por dia.

Por outro lado, houve re-
dução da prática de ativida-
de física. Os voluntários que 
responderam ao questionário 
informaram praticar em torno 
de 120 minutos por semana 
no período pré-pandemia e o 
índice caiu para 80 minutos por 
semana com as restrições para 
evitar a circulação do novo co-
ronavírus. A recomendação da 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS) é uma prática semanal 
de 150 a 300 minutos.

Para o estudo, foram aplica-
dos questionários online entre 
agosto e setembro de 2020. 
Os dados reúnem respostas 
de 1.368 pessoas de ambos 
os sexos, com idade a partir 
de 18 anos. Quase 90% são da 
região Sudeste e 80% são mu-

PANDEMIA

MARCELLO CASAL JR.

Os hábitos alimentares 
também pioraram

lheres. Entre os respondentes, 
97% disseram estar cumprindo 
as medidas de distanciamento 
social.

A segunda etapa da pes-
quisa envolve a análise de 
variáveis de comportamento 

alimentar, ganho de peso e prá-
tica de exercício físico durante 
a pandemia. De acordo com 
os pesquisadores, esta fase 
está em andamento e inclui a 
reaplicação do questionário 
após 10 meses.
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