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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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

De acordo com o artigo 2 item II do seu Estatuto Social, o SINDHART – Sindicato das Empresas 
Holdings, de Prestação de Serviços de Administração de Recursos Humanos, Redes de Dados, 
Assessoramento, Consultoria e Informações de Uberlândia, representado pelo seu Presidente 
Executivo, o Sr. Pérsio José de Oliveira, convoca os representantes leais das Empresas de Teleserviços, 
demais Empresas que possuam dentre suas atividades, a atividade de Teleserviços, as Empresas de 
Telecomunicações, Telefonia Fixa e Móvel, Centros de Teleatendimento, Call Centers, Transmissão de 
Dados e Correio Eletrônico, Serviços Troncalizados de Comunicação, Rádio Chamadas, Telemarketing, 
Empresas de Projeto, Construção, Instalação, Implantação e Manutenção de Redes e Serviços de 
Telecomunicações e Operação de Equipamentos e Meios Físicos de Transmissão de Sinal e Operado-
res de Mesas Telefônicas, com abrangência territorial em Uberlândia/MG., que possuam em seu 
portfólio de atividades a prestação de teleserviçoes em geral, serviços de teleatendimento, telemarke-
ting ativo e/ou recepetivo, caracterizados como empregadores nos termos do artigo 2º. da CLT – 
Consolidação das Leis do Trabalho e que possuam em seus quadros trabalhadores caracterizados 
como empregados nos termos do artigo 3º da CLT, para participarem da ASSEMBLÉIA a ser realizada 
no dia 03 de novembro de 2021 às 10:00 horas para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1 - Autoriza-
ção das Empresas para a diretoria do SINDHART realizar a negociação da Convenção Coletiva de 
Trabalho 2022/2024, data base Janeiro, com o SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS 
DE TELECOMUNICACOES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - SINTTEL-MG, CNPJ n. 
17.449.463/0001-38, 2 – Aprovação da Contribuição de Fortalecimento Patronal; 3 – Aprovação da Taxa 
Assistencial Patronal. Na impossibilidade da realização da Assembleia Presencial em decorrência das 
medidas de prevenção contra a Covid-19, comunicamos que a Assembleia se realizará de forma virtual, 
utilizando-se o aplicativo “microsoft teams” no dia 03 de novembro de 2021, às 10:00 horas. Os 
representantes legais das Empresas que desejarem participar da Assembléia devem enviar e-mail para  
diretoria@sindhart.com.br até o dia 26/10/2021 para receberem o “link” com o endereço eletrônico para 
participação da Assembleia. Todas as informações necessárias poderão ser obtidas por meio do e-mail 
diretoria@sindhart.com.br ou pelo telefone (34) 3232-7878. Uberlândia , 20 de outubro de 2021

PÉRSIO JOSÉ DE OLIVEIRA
Presidente Executivo
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