
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA DO CLUBE DE CAÇA E 
PESCA DE ITORORÓ DE UBERLÂNDIA - Número 
01/2021 - O Clube de Caça e Pesca Itororó de Uberlândia, 
por seu presidente Lourisvaldo Lourenço de Carvalho, de 

acordo com a atribuição que lhe confere o artigo 56 do Estatuto Social, em 
obediência às disposições do artigo 55, item “a” e artigos seguintes, vem 
por meio deste edital convocar os seus associados (sócios patrimoniais) a 
comparecerem em Assembleia Geral Extraordinária, com a finalidade de 
deliberar sobre alteração do Estatuto Social do clube. Em decorrência 
da pandemia de COVID-19 e atendendo às recomendações das autoridades 
sanitárias, a assembleia será realizada de forma virtual, através da 
plataforma tenmeetings, cujo acesso se dá pelo link 
https://www.tenmeetings.com.br/assembleia/portal/?id=D53ABB9FB8B3. 
Para poder se cadastrar e votar o sócio deve estar em posse de seus dados 
pessoais e ter em mãos a carteira de sócio (por segurança será exigido o 
envio pela plataforma de foto da carteira de sócio). A assembleia será 
iniciada às 18:00 do dia 26/11/2021 e a partir das 18:30 serão iniciados os 
debates e discussões. A partir das 21:30 do mesmo dia será aberta a 
votação, que se dará na própria plataforma e se estenderá até às 9:30 do dia 
29/11/2021. Cada sócio terá tantos votos quantos títulos de propriedade 
possuir, e para votar deverá possuir a carteira do Clube com a validade em 
dia, uma carteira para cada título que possuir. A proposta para alteração do 
estatuto aprovada em reunião conjunta entre diretoria e conselho fiscal está 
disponível no site do clube (www.clubecacaepesca.udi.br). 

 
 

Uberlândia-MG, 23 de setembro de 2021. 
 

A CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA e a Fundação de Desenvolvimento da Pesqui-
sa - FUNDEP, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Edital 01/2021 do 
Concurso Público, CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA e a Fundação de Desenvolvi-
mento da Pesquisa - FUNDEP, no uso de suas atribuições legais, tornam pública: I - O 
Resultado dos Recursos contra a nota da prova de redação e da prova discursiva; II - O 
Ato Convocatório para os candidatos que efetuaram sua inscrição nas vagas reservadas 
para candidatos negros (pretos e pardos), a comparecer, para verificação da veracidade 
da autodeclaração por meio de entrevista gravada em áudio e vídeo na forma do item 
3.12.29 do Edital do Concurso; III - O Ato Convocatório para entrega de títulos na forma do 
item 9.6.3 do Edital do Concurso. A íntegra do resultado será divulgada nos endereços 
eletrônicos www.camarauberlandia.mg.gov.br e www.gestaodeconcursos.com.br.

Uberlândia, 05 de Novembro de 2021.

Sergimar Antônio de Melo
Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia

A CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA e a Fundação 
de Desenvolvimento da Pesquisa - FUNDEP

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 73/2021- SRP. Será realizado no dia 
22 de novembro de 2021 às 13:30 hs o Processo Licitatório de n° 194/2021, na 
Modalidade de Pregão Presencial de n° 73/2021 - SRP, do Tipo Menor Preço Por 
Item, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecimento de refeições para 
atender Secretarias e Setores da Administração Municipal. Edital 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, 04 de novembro de 2021. Patrick César Sucupira – 
Pregoeiro.

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O SINTTRURB – Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de 
Uberlândia, entidade sindical de primeiro grau, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 
09.010.572/0001-26, registro sindical nº 914.610.000.49554-3, com sede na Av. Com. Alexandrino 
Garcia, nº 95, Bairro Marta Helena, Uberlândia-MG, CEP 38.402-228, vem através do presente EDITAL 
convocar a todos os trabalhadores da empresa Autotrans-Transportes Urbanos e Rodoviários Ltda no 
município de Uberlândia, munidos de documento de identificação com foto ou crachá, para comprovação 
de vínculo empregatício na empresa acima citada, para participarem da Assembléia Geral Extraordinária 
que será realizada no dia 8 de novembro de 2021, segunda-feira, às 7h30min em 1ª convocação, e as 
8h00min, em 2ª convocação, com qualquer número de presentes. A assembléia será realizada na sede 
da entidade, para discutir e deliberar sobre o seguinte ponto de pauta: 

-Discussão e aprovação de contribuição financeira dos trabalhadores beneficiários nas execuções 
judiciais contra a empresa acima mencionada, para custear a atuação jurídica da entidade.

Uberlândia-MG, 5 de novembro de 2021

 
MÁRCIO DÚLIO DE OLIVEIRA

Presidente

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O SINTTRURB – Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de 
Uberlândia, entidade sindical de primeiro grau, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob nº 
09.010.572/0001-26, registro sindical nº 914.610.000.49554-3, com sede na Av. Com. Alexandrino 
Garcia, nº 95, Bairro Marta Helena, Uberlândia-MG, CEP 38.402-228, vem através do presente EDITAL 
convocar a todos os trabalhadores em Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros no 
município de Uberlândia, munidos de documento de identificação com foto ou crachá, para comprovação 
de vínculo empregatício na categoria acima citada, para participarem da Assembléia Geral Ordinária que 
será realizada no dia 10 de novembro de 2021, quarta-feira, em duas sessões, às 8h30min em 1ª 
convocação, e as 9h00min, em 2ª convocação, com qualquer número de presentes, e, em 2ª Sessão, às 
16h00min, em 1ª convocação, e as 16h30min, em 2ª convocação, com qualquer número de presentes. A 
assembléia será realizada no salão localizado à Rua Benjamim Constant, nº 529, Bairro Aparecida, no 
município de Uberlândia-MG, para discutir e deliberar sobre os seguintes pontos de pauta: 
 1.Autorização irrestrita para a diretoria do SINTTRURB realizar negociação coletiva 
visando a celebração da Convenção Coletiva de Trabalho 2022, e restando infrutíferas as negociações, 
representar a categoria em caso de Dissídio Coletivo na Justiça do Trabalho, e/ou convocar GREVE; 
 2.Discussão, elaboração e aprovação da Pauta de Reivindicações da categoria para a 
Campanha Salarial 2022, a ser apresentada ao SINDETT;
 3.Discussão e aprovação de contribuições financeiras visando fortalecer a atuação do 
Sindicato na Campanha Salarial 2022;
 4.Aprovação da convocação e realização de assembléia geral extraordinária enquanto 
perdurarem as negociações;
 5.Outros assuntos de interesse.

Uberlândia-MG, 5 de novembro de 2021

 
MÁRCIO DÚLIO DE OLIVEIRA

Presidente
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e incertezas”, comentou.
O médico celebrou a chega-

da das vacinas e a perspectiva 
de uma vida sem o vírus, em 
um futuro próximo. “Só temos 
que agradecer pelos médicos, 
equipe de enfermagem e todos 
aqueles que fizeram parte do 
dia a dia no hospital. Além dis-
so, percebemos, mais uma vez, 
que a ciência é eficaz, pois em 
um ano de pandemia tivemos 
imunizantes capazes de de-
sacelerar a doença”, celebrou.

 � ACERVO 

Disponível no Museu Muni-

cipal de Uberlândia, o projeto 
‘Despedidas e Encontros’ con-
tém no acervo fotos, máscaras 
e embalagens de vacinas retra-
tam a pandemia de Covid-19.

A secretaria de Cultura, Mô-
nica Debs, destacou o esforço 
dos profissionais e disse que 
o acervo disponível no Museu 
servirá para lembrar com res-
peito o momento que o mundo 
enfrentou.

“Esses objetos servem para 
que as pessoas, daqui a 100 
anos, consigam entender sobre 
a nossa história e como foi a 
pandemia. Pesquisadores e 
historiadores já estão preparan-

do material de pesquisa para 
que esse período seja retrata-
do e lembrado com respeito”, 
encerrou. 

 � PANDEMIA

Desde o primeiro caso con-
firmado, segundo o boletim 
epidemiológico divulgado pela 
Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS), Uberlândia já registrou o 
total de 128.008 contaminados 
pelo vírus. O número de mortes 
pela doença está em 3.168.

Em agosto deste ano, Uber-
lândia registrou 100% de ocu-
pação nos leitos da Unidade de 

Tratamento Intenso (UTI). Três 
meses depois da lotação das 
UTIs, Uberlândia tem 1.090.721 
pessoas vacinadas, sendo 
551.435 com a primeira dose 
e 475.669 com a segunda. Já 
com dose única, foram 20.329 
pessoas. A dose de reforço já 
foi aplicada em 43.288 pes-
soas.

Com o avanço da vacina-
ção, a relação à ocupação dos 
leitos de Unidades de Terapia 
Intensiva (UTIs) destinados à 
Covid-19 a taxa está na faixa 
dos 20%. 
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