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ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS FAZENDÁRIOS DA SRF PARANAÍBA – AFFP 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 ELEIÇÕES DA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO DELIBERATIVO
TRIÊNIO 2022/2024

O presidente da Associação dos Funcionários Fazendários da SRF/Paranaíba- AFFP, 
Marcos Antônio Ribeiro, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os associados 
da entidade para eleição da nova Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo para o 
TRIÊNIO 2022/2024.
A eleição será realizada no dia 22 de novembro de 2021, no horário das 09:00 horas às 
17:00 horas, de forma simultânea, nos edifícios sedes das Administrações Fazendárias 
das cidades de Araguari, Ituiutaba, Monte Carmelo, Patos de Minas e Patrocínio e no 
edifício sede da SRF Uberlândia, na Praça Tubal Vilela, 165 e na Sede da AFFEMG.
Uberlândia, 27 de outubro de 2021. 

Marcos Antônio Ribeiro
Presidente

ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A.
CNPJ/MF Nº 12.006.181/0001-42 - NIRE Nº 31.300.102.971

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Aos 24/9/2021, às 10 horas, na sede social, em Uberlândia/MG, convocação dispensada 
por lei e com 100% dos acionistas. Mesa: Presidente: Danilo Dalia Jorge; Secretário: 
Rodrigo do Nascimento Totoli. Deliberações unânimes aprovadas: i) As demonstrações 
fi nanceiras do exercício social fi ndo em 30/6/2021 (“Exercício Social”), publicadas. ii) A 
destinação do resultado do Exercício Social para a conta de prejuízos acumulados, con-
signando que não haverá distribuição de dividendos aos acionistas, tendo em vista que o 
resultado do período será absorvido pelos prejuízos acumulados de períodos anteriores. 
iii) O valor global da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício 
social a ser encerrado em 30/6/2022, de acordo com o orçamento aprovado para o res-
pectivo exercício. Nada mais. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais nº 8848103 em 
14/10/2021. Marinely de Paula Bomfi m - Secretária Geral.

Licença Ambiental Concomitante (LAC1) – LP+LI+LO
IRENE CASTANHO MARTINS, CPF: 498.217.176-91, proprietária da Fazenda Nova 
Esperança, com sede no município de Uberlândia - MG, por determinação do conselho de 
política ambiental – COPAM, torna público que solicitou do mesmo através da solicitação 
n° 1806 no Sistema de Licenciamento Ambiental - Ecosistema, licença ambiental concomi-
tante (LAC1) – LP+LI+LO para a atividade de avicultura, localizada na BR 455 km 21 à 
esquerda + 5 km, Zona Rural, município de Uberlândia - MG.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Pregão Presencial 040/2021 – SRP, 
Processo: 129/2021 - Órgão Gerenciador: Município de Coromandel-MG. Vigência: 12 
meses – Objeto: Aquisição de placas para inauguração e homenagens, para atender 
as necessidades da Administração Municipal. Empresa: PLACANOVA INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA – ME - CNPJ 41.807.173/0001-01 – Valor: R$597.255,00. A íntegra da 
ata se encontra no site www.coromandel.mg.gov.br. Coromandel, 11/08/2021. Patrick 
César Sucupira- Pregoeiro.

RESULTADO DE HABILITAÇÃO. Pregão Presencial 040/2021 – SRP, Processo: 129/2021. 
Empresa habilitada: PLACANOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME. Coromandel, 
11/08/2021. Patrick César Sucupira- Pregoeiro.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Pregão Presencial 040/2021 – SRP, Processo: 129/2021, em 
favor da Empresa: PLACANOVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME. Data: 11/08/2021. 
Fernando Breno Valadares Vieira – Prefeito Municipal.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. Pregão Presencial 043/2021 – SRP, Processo: 
134/2021 - Órgão Gerenciador: Município de Coromandel-MG. Vigência: 12 meses 
– Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de massa asfáltica aplicada em 
CBUQ, incluindo preparação de buracos, pintura de ligação, transporte, espalhamento 
e compactação com rolo liso, para operação tapa buracos e construção de travessias 
elevadas no perímetro urbano, distritos e povoados do município de Coromandel-
MG. Empresa: CONSTRUTORA VICOL EIRELI – ME - CNPJ 71.173.124/0001-17 – Valor: 
R$297.000,00. A íntegra da ata se encontra no site www.coromandel.mg.gov.br. 
Coromandel, 18/08/2021. Patrick César Sucupira- Pregoeiro.

RESULTADO DE HABILITAÇÃO. Pregão Presencial 043/2021 – SRP, Processo: 134/2021. 
Empresa habilitada: CONSTRUTORA VICOL EIRELI – ME. Coromandel, 18/08/2021. 
Patrick César Sucupira- Pregoeiro.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO. Pregão Presencial 043/2021 – SRP, Processo: 134/2021, 
em favor da Empresa: CONSTRUTORA VICOL EIRELI – ME. Data: 18/08/2021. Fernando 
Breno Valadares Vieira – Prefeito Municipal.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Uberlândia, com 
base territorial em Uberlândia, Abadia dos Dourados, Araguari, Araporã, Cascalho 
Rico, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Indianópolis, Iraí de Minas, Monte 
Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Pedrinópolis, Romaria, Santa 
Juliana e Tupaciguara, convoca todos os sócios e interessados, empregados das 
empresas de Asseio e Conservação e Similares, pertencentes à categoria 
profissional, para Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 03 (três) 
de novembro de 2021, às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), em primeira 
convocação, na sede do Sindicato, à Avenida Fernando Vilela, nº 1.449, bairro 
Martins, Uberlândia/MG., para tratar da seguinte ordem do dia: a) – Leitura do 
Edital de Convocação; b) – Elaboração da pauta de reivindicações 2022 a ser 
pleiteada junto ao Sindicato Patronal; c) – Autorização à Diretoria do Sindicato 
para firmar Convenção Coletiva de Trabalho e na inviabilidade, poderes para 
ajuizar Dissídio Coletivo; como também outorgar os mesmos poderes à comissão 
de negociação, eleita em AGE, realizada na FETTROMINAS; d) – Autorização a 
Diretoria para negociar e formalizar Acordo direto e individualmente com as 
empresas quando viável; e) – Deliberar sobre contribuições à entidade, observado 
o disposto nos artigos 8º, III, IV e VI; 7º, VI e XXVI da Constituição Federal, 
combinado com o disposto nos artigos 545, 513, alínea "e", 462, 578, 579 e 582 
da CLT, tudo com observância do que dispõe a Lei 13.467/2017 e, também com o 
disposto no Artigo 8º da Convenção 95 da OIT; f) – Palavra Franca; g) – Encerra-
mento. Não havendo na hora acima indicada, número legal para instalação da 
Assembléia em primeira convocação, os trabalhos serão iniciados uma hora após, 
em segunda convocação, no mesmo dia e local, com qualquer número de presen-
tes, e, as decisões prevalecerão para todos os efeitos. Para a realização da 
referida Assembleia serão observados os protocolos recomendados pelos órgãos 
governamentais em relação ao enfretamento do COVID-19, entre elas, uso obriga-
tório de máscaras por todos os participantes, distanciamento social, disponibiliza-
ção de álcool 70% para constante higienização das mãos. Uberlândia, 27 de 
outubro de 2021. CÉLIO MOREIRA DA SILVA – Presidente.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Uberlândia, com 
base territorial em Uberlândia, Abadia dos Dourados, Araguari, Araporã, Cascalho 
Rico, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Indianópolis, Iraí de Minas, Monte 
Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Pedrinópolis, Romaria, Santa Juliana 
e Tupaciguara, convoca todos os sócios e interessados, empregados das empresas 
do comércio atacadista e varejista das cidades acima referidas, pertencentes à 
categoria profissional, para Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 
04 (quatro) de novembro de 2.021,  às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), em 
primeira convocação, na sede do Sindicato, à Av: Fernando Vilela nº 1.449, bairro 
Martins, Uberlândia/MG.,  para tratarem da seguinte ordem do dia: a) - Leitura do 
Edital de Convocação; b) – Elaboração da pauta de reivindicações 2021/2022  a ser 
pleiteada, respectivamente, junto aos Sindicato Patronal e Federação Patronal; c) – 
Autorização à Diretoria para formalizar Convenção Coletiva de Trabalho e na inviabi-
lidade, poderes para ajuizar Dissídio Coletivo; d) – Autorização à Diretoria para 
negociar e formalizar acordo direto e individualmente com as empresas quando 
viável; e) –Deliberar sobre contribuições à entidade, observado o disposto nos 
Artigos 8º, III, IV, VI, 7º, VI, XXVI da Constituição Federal, combinado com o disposto 
nos artigos 545, 513, alínea “e”, e 462, 578, 579 e 582 da CLT, tudo com observância 
do que dispõe a Lei 13.467/2017 e, também, com o disposto no art. 8º da Convenção 
95 da  OIT; f) – Palavra Franca; g) – Encerramento. Não havendo na hora acima 
indicada número legal para instalação da Assembléia em primeira convocação, os 
trabalhos serão iniciados uma hora após, em segunda convocação, no mesmo dia e 
local, com qualquer número de presentes, e, as decisões prevalecerão para todos os 
efeitos. Para a realização da referida Assembleia serão observados os protocolos 
recomendados pelos órgãos governamentais em relação ao enfretamento do 
COVID-19, entre elas, uso obrigatório de máscaras por todos os participantes, 
distanciamento social, disponibilização de álcool 70% para constante higienização 
das mãos. Uberlândia, 27 de outubro de 2021. CÉLIO MOREIRA DA SILVA – 
Presidente.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Uberlândia, com 
base territorial em Abadia dos Dourados, Araporã, Cascalho Rico, Douradoquara, 
Estrela do Sul, Grupiara, Indianópolis, Iraí de Minas, Monte Alegre de Minas, Monte 
Carmelo, Nova Ponte, Pedrinópolis, Romaria, Santa Juliana e Tupaciguara, convoca 
todos os sócios e interessados, empregados das empresas de Coleta, Limpeza e 
Industrialização do Lixo, pertencentes à categoria profissional, para Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 03 (três) de novembro de 2.021, às 
18h30min (dezoito horas e trinta minutos), em primeira convocação, na sede do 
Sindicato, à Av: Fernando Vilela, nº 1.449, bairro Martins, Uberlândia/MG., para tratar 
da seguinte ordem do dia: a) – Leitura do Edital de Convocação; b) – Elaboração da 
pauta de reivindicações 2022 a ser pleiteada junto ao Sindicato Patronal; c) – 
Autorização à Diretoria do Sindicato para firmar Convenção Coletiva de Trabalho e 
na inviabilidade, poderes para ajuizar Dissídio Coletivo; como também outorgar os 
mesmos poderes à comissão de negociação, eleita em AGE, realizada na FETTRO-
MINAS; d) – Autorização a Diretoria para negociar e formalizar Acordo direto e 
individualmente com as empresas quando viável; e) – Deliberar sobre contribuições 
à entidade, observado o disposto nos artigos 8º, III, IV e VI; 7º, VI e XXVI da Consti-
tuição Federal, combinado com o disposto nos artigos 545, 513, alínea "e", 462, 578, 
579 e 582 da CLT, tudo com observância do que dispõe a Lei 13.467/2017 e, também 
com o disposto no Artigo 8º da Convenção 95 da OIT; f) – Palavra Franca; g) – 
Encerramento. Não havendo na hora acima indicada número legal para instalação 
da Assembleia em primeira convocação, os trabalhos serão iniciados uma hora 
após, em segunda convocação, no mesmo dia e local, com qualquer número de 
presentes, e, as decisões tomadas prevalecerão para todos os efeitos. Para a 
realização da referida Assembleia serão observados os protocolos recomendados 
pelos órgãos governamentais em relação ao enfretamento do COVID-19, entre elas, 
uso obrigatório de máscaras por todos os participantes, distanciamento social, 
disponibilização de álcool 70% para constante higienização das mãos. Uberlândia, 
27 de outubro de 2021. CÉLIO MOREIRA DA SILVA – Presidente.
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