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População residente em área indígena e quilombola supera 2,2 mi
 � AGÊNCIA BRASIL

O Instituto Brasileiro de Geogra-
fia e Estatística (IBGE) estima em 
1.108.970 pessoas residentes em 
localidades indígenas e 1.133.106 
moram em quilombos no Brasil. A pu-
blicação Dimensionamento emergen-
cial de população residente em áreas 
indígenas e quilombolas para ações de 
enfrentamento à pandemia provocada 
pelo novo coronavírus foi produzida em 
caráter de urgência em 2020 a pedido 
do Ministério da Saúde, com o objetivo 
de planejar a imunização de grupos 
vulneráveis contra a Covid-19.

Utilizando uma combinação de da-
dos do Censo 2010 com a versão mais 
atualizada da Base Territorial, que esti-
ma o número de domicílios ocupados, 
o estudo levou em consideração áreas 
já mapeadas no planejamento do pró-
ximo Censo, a ser realizado em 2022.

“Muito do que foi divulgado só foi 
possível graças ao planejamento do 
próximo Censo, com o mapeamento 
e a criação de uma base territorial 
que contempla a autodeclaração 
das comunidades quilombolas. Isso 
é inédito”, disse, em nota, a analista 
responsável pelo Projeto de Povos e 
Comunidades Tradicionais do IBGE, 

Marta Antunes.
A pesquisadora destacou o caráter 

experimental da estimativa emergen-
cial. “Somente com o Censo 2022 
nós vamos conhecer a população 
quilombola. O que fizemos até aqui é 
uma metodologia de estimação muito 
específica, para um momento espe-
cífico, com um uso específico. Esses 
dados não podem ser usados como 
estimativa populacional para outra 
finalidade”, afirmou Marta.

“Um detalhe que talvez passe des-
percebido – e que o relatório também 
esclarece – é que o dimensionamento 
emergencial não traz o total de popu-
lação indígena ou quilombola, mas a 
quantidade de pessoas residindo em 
localidades indígenas ou quilombolas”, 
diz o IBGE.

O gerente de Territórios Tradi-
cionais e Áreas Protegidas do IBGE, 
Fernando Damasco, ressaltou a im-
portância da divulgação desses dados, 
em tempo hábil, para as secretarias de 
saúde e gestores locais.

“O grande avanço que essa es-
timação dá é revelar concentrações 
populacionais desses grupos nos mu-
nicípios, porque muitas vezes não são 
conhecidos pelo poder público local. A 
própria prefeitura, que executa o Plano 

Nacional de Imunização, muitas vezes 
desconhece que essas comunidades 
estão lá”.

Os resultados, na avaliação dos 
pesquisadores, superam a missão 
de atender a uma demanda pontual. 
“Mesmo com limitações, a visibilidade 
da população quilombola é algo muito 
importante, que vai além do plano de 
imunização”, disse Marta.

Damasco acrescentou que “os 
resultados já dão indícios do que o 
Censo Demográfico vai trazer e, com 
isso, também dão pistas de como atuar 
para a captação dessas populações no 
próximo Censo”.

 � ÁREAS QUILOMBOLAS

A estimativa mostrou que, de 1,13 
milhão de residentes em localidades 
quilombolas no Brasil, 698,1 mil estão 
na região Nordeste, com destaque 
para os estados da Bahia (268,6 mil) 
e do Maranhão (170,9 mil), que juntos 
concentram quase metade da popula-
ção brasileira em quilombos.

O terceiro estado em número de 
população é Minas Gerais (130,8 mil), 
seguido do Pará (129,8 mil). As regiões 
Sudeste e Norte têm, respectivamente, 
uma estimativa de 172 mil e 154,9 mil 

pessoas. A região Sul tem 73 mil, e a 
Centro-Oeste, 35 mil.

Apenas os estados do Acre e 
Roraima não têm essa população 
dimensionada. “O que percebemos é 
a presença de população em área qui-
lombola em quase todos os estados, 
e isso mostra que é uma população 
bastante dispersa. Há um número 
significativo de municípios em que 
essa população está presente”, disse 
Fernando Damasco.

 � ÁREAS INDÍGENAS

Os estados com maior população 
estimada em áreas indígenas são 
Amazonas (284,5 mil), Mato Grosso 
(145,3 mil), Pará (105,3 mil) e Roraima 
(83,8 mil). Juntos, eles contabilizam 
55,8% do total de residentes em áreas 
indígenas.

Pernambuco (80,3 mil) e Mato 
Grosso do Sul (78,1 mil) também regis-
traram maior número de pessoas em 
áreas indígenas. As populações nos 
demais estados não ultrapassam 50 
mil pessoas. Por regiões, a liderança 
é a Região Norte (560,4 mil), seguida 
da Nordeste (234,7 mil), Centro-Oeste 
(224,2 mil), Sul (59,9 mil) e Sudeste 
(29,8 mil).

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 ANULAÇÃO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 52/2021. Fernando Breno 
Valadares Vieira – Prefeito de Coromandel-MG, no uso de suas atribuições legais, torna público 
o presente aviso de Anulação do Processo Licitatório de n° 152/2021, na Modalidade de Pregão 
Presencial de n° 52/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa 
esp. para construção da cobertura de estrutura metálica do espaço da Feira Livre do Município 
de Coromandel-MG, com recurso através de Emenda Parlamentar nº 202027560011. Motivo: 
Ausência de indicação técnica acerca de quantitativos e serviços n planilha orçamentária. 
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, 01 de outubro  de 2021. Fernando Breno Valadares Vieira – Prefeito.

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 124/2021 - Pregão Eletrônico - "Menor Preço"
Global - Estimado - Disputa Aberta. 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 124/2021, na modalidade "Pregão Eletrônico", do tipo "Menor Preço" Global - Estimado, via site
da Caixa - CEF, perante Pregoeiro designado, que receberá as Propostas Comerciais até às 08:30
horas do dia 04 de Novembro de 2021, horário de Brasília - DF, tendo a Sessão Pública para recebimento
dos lances das 10:00 horas até as 10:10 horas do dia 04 de Novembro de 2021. O processo licitatório
visa a contratação de empresa para fornecimento de 2.500.000 kg (dois milhões e quinhentos mil
quilos) de policloreto de alumínio, solução aquosa densidade 1,25 a 1,32 kg/L e respectivas bombas
dosadoras, a serem utilizados como agente coagulante no tratamento de água das ETAS da Autarquia,
durante o ano de 2022, em atendimento à Diretoria Técnica, estando o Edital à disposição no
endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada a participação das empresas ao
credenciamento no site até as 18:00 horas do dia 03 de Novembro de 2021. Uberlândia, 14 de
Outubro de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG
Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 125/2021 - Pregão Eletrônico - "Menor Preço'' -
Global - Estimado - Disputa Aberta. 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 125/
2021, na modalidade "Pregão Eletrônico", do tipo "Menor Preço" - Global - Estimado, via site da Caixa
- CEF, perante Pregoeiro designado, que receberá as Propostas Comerciais até às 08:30 horas do dia 08
de Novembro de 2021, horário de Brasília - DF, sendo a Sessão Pública para recebimento dos lances das
10:00 horas até às 10:10 horas do dia 08 de Novembro de 2021, que visa a aquisição de 450.000
(quatrocentos e cinquenta mil) quilos de ácido fluossilícico líquido a granel, em atendimento à Diretoria
Técnica, estando o Edital à disposição no endereço eletrônico www.licitacoes.caixa.gov.br, condicionada
a participação das empresas ao credenciamento no site até as 18:00 horas do dia 05 de Novembro de 2021.
Uberlândia, 15 de Outubro de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE.

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

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

SOCIEDADE HOSPITALAR DE UBERLÂNDIA S.A.
CNPJ: 20.150.900/0001-22 - NIRE: 3130002124-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Sérgio Lopez Bento, no uso de suas atribuições estatutá-
rias, convoca os acionistas da Sociedade Hospitalar de Uberlândia S.A. (“Companhia”) para se reunirem 
em Assembleia Geral Extraordinária presencial, a ser realizada no dia 27 de outubro de 2021, às 18:00 
horas, em primeira chamada, e na falta de quórum necessário, às 18:30 horas em segunda chamada, na 
sede da Companhia, situada na Avenida Francisco Ribeiro, n. 1.111, Bairro Santa Mônica, Uberlândia - 
Minas Gerais, CEP 38408-186, para deliberação sobre a seguinte ordem do dia em pauta extraordinária:

(i) Homologação do aumento de capital social e formalização das subscrições, conforme aprovação na 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 27 de setembro de 2021.

Os documentos pertinentes às matérias da Assembleia Geral ora convocada, encontram-se à disposição 
dos acionistas na sede da Companhia, que para participação deverão estar munidos do documento de 
identificação oficial.

Uberlândia/MG, 14 de outubro de 2021.

SÉRGIO LOPEZ BENTO
Conselho de Administração
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