
ANUNCIE         34 99862-5000

Callink Serviços de Call Center Ltda comunica o funcionário PAULO RICHARD MARIANO 
VALENTIM (CTPS 000030595/série 268 SP) que, considerando sua ausência injustificada do 
trabalho por mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, o mesmo está dispensado, 
a partir da presente data, 04/10/2021, 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 Uniodon-
to, cartão Cinépolis, uniforme, head-fone, cadeado do armário e tudo mais. Fica o funcionário 
comunicado que o acerto rescisório/homologação será no Atendimento RH 14/10/2021 às 14:00 
no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 66/2021. Será realizado no dia 27 de outubro 
de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 178/2021, na Modalidade de Pregão Presencial 
de n° 66/2021, do Tipo Menor Global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
em engenharia para execução de obra de tabuleiro da ponte Levi Matos na comunidade de 
Santo Inácio, no município de Coromandel-MG.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 67/2021. Será realizado no dia 27 de outubro 
de 2021 às 13:30 hs o Processo Licitatório de n° 180/2021, na Modalidade de Pregão Presencial 
de n° 67/2021, do Tipo Menor Por Item, cujo objeto é a aquisição de mudas frutíferas e 
ornamentais para repasse aos produtores rurais do município de Coromandel-MG, conforme 
termo de referência. 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,  13  de outubro de 2021. Patrick César Sucupira 
– Pregoeiro.

AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS  nº 02/2021. Será realizado no dia 05 de novembro 
de 2021 às 08:00 hs o Processo Licitatório de n° 179/2021, na Modalidade de Tomada de Preços 
de n° 02/2021, do Tipo Menor Global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
em engenharia para execução de obras de ampliação No CEI Maria Lucia Felizardo Da Cunha 
no bairro Brasil Novo, no Município de Corromandel-MG. 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,  13  de 
outubro de 2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Presidente da CPL.

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
Negociação Salarial para o ano de 2.022 Categoria Patrimonial

O SINDICATO DOS TRABALHADORES DE EMPRESAS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA TRANSPOR-
TE DE VALORES, ESCOLTA ARMADA, EVENTOS, SEGURANÇA PESSOAL, TRABALHADORES 
ADMINISTRATIVOS, TRABALHADORES DA TESOURARIA, VIGILANTE DE BASE, E DOS 
TRABALHADORES DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS ORGÂNICOS DE SEGURANÇA, MONITORA-
MENTO ELETRÔNICO E EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS NO RAMO DE SEGURANÇA E 
VIGILÂNCIA - SINDEESVU, entidade sindical de primeiro grau, pessoa jurídica de direito privada, inscrita 
no CNPJ sob o n° 21.241.344/0001-62, na forma estatutária, convoca todos das categorias profissionais 
representados por este sindicato, associado ou não. Lotados nos postos de serviços dos municípios de 
(l) Araguari, (ll) Cachoeira Dourada, (lll) Canápolis, (lV) Capinópolis, (V) Cascalho Rico, (Vl) Centralina, 
(Xll) Estrela do Sul, (Xlll) Grupiara, (lX) Guarinhatã, (X) Indianópolis, (Xl) Ipiaçú, (Xll) Ituiutaba, (Xlll) Monte 
Alegre, (XlV) Prata, (XV) Romaria, (XVl) Santa Vitória, (XVll) Tupaciguara e (XVlll) Uberlândia, para 
Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia, 18/10/2021, (dezoito de outubro  de 2.021), em 
primeira convocação às 19h00min horas(dezenove horas} e em segunda convocação às 19h30min{de-
zenove horas e trinta minutos}, na sede do Sindicato Rua: Ivaldo Alves Nascimento, 1.179 CEP: 
38.400-683 Bairro Aparecida Uberlândia- MG; para deliberação sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura 
do presente edital; b) Discussão e aprovação da pauta de reivindicações salariais para o ano de 2022 a 
ser apresentadas ao sindicato das Empresas de Segurança e Vigilância do Estado de Minas Gerais; c) 
Autorização para negociar, assinar acordos, convenções, aditivos e caso sejam frustradas as 
negociações, ajuizar dissídio coletivo ou quaisquer outras providências que se fizeram necessárias para 
o bom desempenho dos poderes concedidos; d) discussão e deliberação sobre o percentual da taxa 
negocial; e) deliberação sobre procedimentos para instalação e encerramento do movimento grevista. Á 
Diretoria.  Uberlândia – MG 13 de Outubro 2.021.  Francielen Ribeiro da Silva, Presidente do Sindeesvu.

SINDICATO DAS INDUSTRIAS METALURGICAS, MECÂNICA E DE MATERIAL ELÉTRICO DE 
UBERLÂNDIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam os Associados Regulares do Sindicato das Industrias Metalurgicas, 
Mecânicas e Materiais Elétricos de Uberlândia convocados para uma Assembleia Geral a se realizar no 
dia 30 (trinta) de Novembro de 2021 no período de 08:00 às 17:00 horas, na Rua Nova Ponte nº 500, B. 
Jardim Gravatás no município de Uberlândia - MG, para eleição da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados 
junto ao Conselho de Representantes da FIEMG e seus respectivos suplentes, devendo o registro de 
chapas ser apresentado na sede do Sindicato, no endereço acima, no período de 20 (vinte) dias a contar 
da data de publicação deste aviso. A impugnação dos candidatos poderá ser feita no prazo de 05 (cinco) 
dias, a contar da divulgação da relação das chapas registradas. O comparecimento na sede deste 
sindicato, para quaisquer atos relacionados ao processo eleitoral, ocorrerá mediante a adoção de todas 
as medidas de combate a covid-19, já adotadas pelo sindicato, a fim de trazer segurança e bem-estar 
aos seus visitantes. Uberlândia, 13 de outubro de 2021. João Batista Gomes Pelegrini - PRESIDENTE.

O SINPMU convoca seus filiados para Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará 
no dia 23 de outubro (sábado), à  rua Cruzeiro dos Peixotos, 499,  sala 801 às 09: 00 horas 
para discutirem sobre Alteração  Estatutária do SINPMU; Desfiliação da Força Sindical e 
Filiação à CTB e FITTE.

Uberlândia-MG, 06 de outubro de 2021
Edeilson Pereira da Silva 

Presidente SINMPU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
O Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativos em Instituições Federais de Ensino Superior de 
Uberlândia - SINTET-UFU, no uso de suas atribuições estatutárias, notadamente os artigo 21, 23, 43 e 
44 do seu Estatuto Social, vem por meio deste edital, convocar todos os trabalhadores e trabalhadoras, 
servidores e servidoras técnico-administrativos da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Fundação 
Rádio e Televisão Educativa de Uberlândia (RTU), Fundação de Desenvolvimento Agropecuário 
(FUNDAP) e Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), a participarem da ASSEMBLEIA 
GERAL, a ser realizada no dia 18 de outubro de 2021, com primeira convocação às 14:00 horas, com a 
presença de 2/3 (dois terços) dos filiados, no mínimo, ou em 2ª convocação às 14:15 horas, com 
qualquer número dos presentes, por meio virtual através da plataforma Zoom Meeting, cujas instruções 
de acesso podem ser encontradas no link http://www.sintetufu.org , dispondo esta Assembleia da 
seguinte pauta:
 1– Eleição da Junta Eleitoral, que irá conduzir o processo de Eleição da Coordenação 
Colegiada e do Conselho Fiscal do SINTET-UFU no Biênio 2022-2023.
 2– Aprovação do Regimento Eleitoral e dispositivos do Art. 67-A do Estatuto Social do 
SINTET-UFU.

Uberlândia, 14 de outubro de 2021

 

 

Robson Luiz Carneiro
Coordenação Geral do SINTET-UFU

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ELEIÇÕES PARA COORDENAÇÃO COLEGIADA E CONSELHO 
FISCAL DO SINTET-UFU – BIENIO 2022-2023

A COORDENAÇÃO GERAL DO SINDICATO DOS TRABALHADORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 
EM INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR DE UBERLÂNDIA–SINTET-UFU, no uso de 
suas atribuições e, considerando o disposto no Estatuto Social desta Entidade, no seu Artigo 45, 
CONVOCA e, torna público à Categoria dos Servidores Técnico-Administrativos da Universidade 
Federal de Uberlândia e Funcionários das Fundações RTU, FUNDAP e EBSERH, em dia com as 
obrigações sindicais, que:
 01 - As eleições, para a Coordenação Colegiada e Conselho Fiscal do SINTET-UFU, 
referentes ao Biênio de 2022/2023, realizar-se-ão nos dias 17/11/2021 e 18/11/2021, nos seguintes 
horários: na Reitoria e demais locais de lotação dentro da Universidade, ficarão abertas no período de 
08:00 às 17:00 horas, em cada dia; no Hospital de Clínicas, ficarão abertas no período de 06:00 às 20:00 
horas em cada dia; nos campi avançados será realizada no período de 10:00 às 16:00 horas em cada 
dia; poderá ainda haver urnas itinerantes com percurso a ser definido pela Junta Eleitoral; A Assembleia 
Geral de eleição da Junta Eleitoral e aprovação do Regimento Eleitoral aprovará os meios em que se 
dará a votação, podendo os votos serem realizados de forma impressa, eletrônica ou mista.
 02 – Os pedidos de registro de chapas para concorrer às referidas ELEIÇÕES, em 
conformidade com o Artigo 50 do Estatuto Social, poderão ser feitos à partir do quinto dia seguinte da 
data de publicação deste Edital, com o prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou seja, no período de 20/10/2021 
(quarta-feira) a 26/10/2021 (terça-feira).
 03 - As inscrições, para o registro de chapas serão realizadas na Secretaria da Entidade, 
no prazo acima mencionado, no horário de 08:00 às 12:30 horas e das 14:00 às 17:00 horas. No ato da 
inscrição, deverá ser apresentado requerimento de registro de chapa endereçado à Junta Eleitoral e 
assinado por qualquer dos membros que a integre, em 03 vias, acompanhadas da seguinte documenta-
ção: ficha de qualificação dos candidatos, assinada pelos mesmos, cópia, com frente e verso do 
penúltimo contracheque e cópia com frente e verso, do documento de identidade.
 04 - De acordo com o disposto no Artigo 55 do Estatuto, o prazo para apresentação de 
recursos de impugnação de candidatura será de 5 (cinco) dias úteis contados a partir do dia seguinte ao 
encerramento do prazo de inscrição, ou seja, do dia 27/10/2021 a 03/11/2021. Ainda, de acordo com o 
Artigo 56 do Estatuto, recebido o requerimento de Chapa Concorrente, a Junta Eleitoral terá o prazo de 
2 (dois) dias úteis, para examinar a documentação e, constatando-se alguma irregularidade, notificará o 
interessado para que promova a respectiva correção, no prazo de 2 (dois) dias úteis, sob pena de não 
efetivação do registro.
 05 - Caso não seja atingido o quorum de 1/6 dos filiados ou ocorrer empate entre as 
chapas mais votadas, nas eleições realizadas em primeiro turno, novas eleições ocorrerão em segundo 
turno, nos dias 24 e 25/11/2021 e/ou terceiro turno nos dias 01 e 02/12/2021, nos seguintes horários: na 
Reitoria e demais locais de lotação dentro da Universidade, ficarão abertas no período de 08:00 às 17:00 
horas, em cada dia; no Hospital de Clínicas, ficarão abertas no período de 06:00 às 20:00 horas em cada 
dia; nos campi avançados será realizada no período de 10:00 às 16:00 horas em cada dia; poderá ainda 
haver urnas itinerantes com percurso a ser definido pela Junta Eleitoral; A Assembleia Geral de eleição 
da Junta Eleitoral e aprovação do Regimento Eleitoral aprovará os meios em que se dará a votação, 
podendo os votos serem realizados de forma impressa, eletrônica ou mista.
 06 - A atual Coordenação do SINTET-UFU terá seu mandato extinto com a posse, da nova 
Coordenação Eleita, a qual será realizada no dia 04/01/2022.

Uberlândia, 14 de outubro de 2021

Robson Luiz Carneiro
Coordenação Geral do SINTET-UFU

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Sergio Antonio Rodrigues, CPF nº 046.331.228-78, DECLARA, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à 
Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer o cargo de Conselheiro de Administração do 
Banco Triângulo S.A. ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação 
comprobatória, devem ser apresentadas diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma 
especificada abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público 
acerca desta, observado que os declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo 
respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro - DEORF

Gerência Técnica de Belo Horizonte - MG
Av. Álvares Cabral, 1.605 - 3º andar - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG - CEP: 30170-008

ERRATA - CONVITE

A diretoria do Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia, convida 
seus acionistas a participarem da Pré-Assembleia que ocorrerá no 
dia 24 de outubro de 2021, no salão de festas do clube a partir das 
10:00 hs da manhã, para tratar de pautas relacionadas à proposta de 
modernização do estatuto e que serão votadas na Assembleia 
Extraordinária agendada para o dia 26 de novembro de 2021.
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos que se fizerem 
necessários.
Lembrando que as propostas de alteração do estatuto já estão 
disponíveis em nosso site através do endereço https://www.clubeca-
caepesca.udi.br/site/doc/Estatutoccpiu.pdf para consulta.

Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia
Presidência
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