
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidenta da COOTRUB – Cooperativa de Trabalho e Transporte de Uberlândia 
Ltda, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem o Estatuto Social, convoca 
todos os cooperados em gozo de seus direitos para Assembléia Geral Extraordina-
ria no dia três de novembro de dois mil e vinte e um em sua nova sede na Rua 
Professor Inacio Castilho, 96 em primeira chamada às 17 horas com a presença de 
50% + 1, em segunda chamada  as 18 horas com a presença de 2/3 (dois terços) e 
em terceira e ultima chamada às 19 horas, com os presentes e no mínimo 10 (dez), 
onde a pauta será - Aprovação da mudança definitiva de endereço para a a nova 
sede própria na Rua Professor Inacio Castilho, 96 – Pampulha – Uberlândia/MG.

Uberlândia, 25 de outubro de 2021
DINORA MARIA DE ANDRADE – PRESIDENTE

Paulo Veloso Junior, por determinação da Superintendência Regional de Meio Ambiente 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba / Superintendência de Projetos Prioritários, torna 
público que solicitou por meio do Sistema de Licenciamento Ambiental (SLA), solicitação nº 
2020.04.01.003.0001796, Fazenda Santa Luiza - matrícula 23.214, a Licença Ambiental 
Concomitante 1 (Licença de Operação Corretiva), para culturas anuais, semiperenes e 
perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticultura; beneficiamento 
primário de produtos agrícolas: limpeza, lavagem, secagem, despolpamento, descasca-
mento, classificação e/ou tratamento de sementes; criação de bovinos, bubalinos, equinos, 
muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo e base de armazenamento e distribuição 
de lubrificantes, combustíveis líquidos derivados de petróleo, álcool combustível e outros 
combustíveis automotivos.
O requerente informa que o Relatório de Controle Ambiental (RCA) e o Plano de Controle 
Ambiental (PCA), encontra-se à disposição dos interessados no site http://consultoriaman-
dala.com/home/
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QUARTA-FEIRA
27 DE OUTUBRO DE 2021

Uberlândia registra 2 mortes e 
40 casos de covid-19 em 24h
 | 64 PESSOAS ESTÃO INTERNADAS EM HOSPITAIS DA CIDADE COM SINTOMAS DA DOENÇA

 � DA REDAÇÃO

Uberlândia teve mais 40 
casos de coronavírus 
registrados nas últimas 

24h, segundo o boletim epi-
demiológico divulgado pela 
Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS), nesta terça-feira (26), 
chegando ao total de 127.632 
contaminados pelo vírus desde 
o primeiro registro. A cidade re-
gistrou duas mortes. O número 
de óbitos chegou a 3.159.

Com relação à ocupação 
dos leitos de Unidades de Te-

rapia Intensiva (UTIs) destina-
dos à Covid-19 a taxa está em 
28%. Já a ocupação geral dos 
leitos de UTI fechou em 49%. 
Também de acordo com o in-
forme, 64 pacientes estão hos-
pitalizados com sintomas do 
coronavírus, nas redes pública 

e privada da cidade. Destes, 33 
estão internados em Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) e 
31 em leitos de enfermaria.

O boletim também informa 
que outros 11 casos suspeitos 
seguem sob investigação pelas 
autoridades de saúde.

BOLETIM
AGÊNCIA BRASIL

Ocupação dos leitos de 
UTIs destinados à covid-19 
a taxa está em 28%
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