
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Uberlândia, 
com base territorial em Uberlândia, Abadia dos Dourados, Araguari, Arapo-
rã, Cascalho Rico, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Indianópolis, 
Irai de Minas, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, 
Pedrinópolis, Romaria, Santa Juliana e Tupaciguara, por seu Presidente, 
convoca todos os trabalhadores da empresa Vina Equipamentos e 
Construções Ltda., pertencentes à categoria profissional, para Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 18 (dezoito) de novembro de 
2.021, quinta-feira, às 15h30min (quinze horas e trinta minutos), em primei-
ra convocação, na Avenida Paulo Roberto da Cunha Santos, nº 1.881, 
Bairro Roosevelt, Uberlândia-MG (porta da referida empresa), para tratar 
da seguinte ordem do dia: a) - Leitura do Edital de Convocação; b) – Elabo-
ração da pauta de reivindicações 2022 a ser pleiteada junto à empresa 
Vina Equipamentos e Construções Ltda.; c) – Autorização à Diretoria para 
formalizar Acordo Administrativo e na inviabilidade de Acordo Administrati-
vo, poderes para ajuizar Dissídio Coletivo; d) – Concessão de uma impor-
tância em favor do Sindicato a ser fixada pela Assembléia; e) – Palavra 
Franca; f) – 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, ou seja, às 
16h30min (dezesseis horas e trinta minutos), 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 observa-
dos 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, disponibiliza-
ção de álcool 70% para constante higienização das mãos. Uberlândia, 12 
de novembro de 2.021. CÉLIO MOREIRA DA SILVA - Presidente.
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Novo cronograma prevê
aplicação da AstraZeneca 
 | PROGRAMAÇÃO CONTEMPLA INÍCIO DA VACINAÇÃO PARA ADOLESCENTES DE 12 E 13 ANOS

 � DA REDAÇÃO

A Prefeitura de Uberlândia 
divulgou nesta sexta (12) 
um novo cronograma para 

dar continuidade à vacinação 
contra o coronavírus na cidade. 
A imunização ocorrerá de sába-
do (13) a segunda-feira (15) e a 
previsão é de que sejam con-
vocadas 34 mil pessoas cadas-
tradas no Portal da Prefeitura, 
aptas a receberem as doses. A 
programação inclui a aplicação 
da segunda dose do imunizante 
AstraZeneca para quem iniciou 
o esquema vacinal no dia 26 
de julho. 

De acordo com o Município, a 
convocação para o recebimento 
da segunda dose da AstraZe-
neca será parcial e por critério 
de idade. Segundo a Prefeitu-
ra, Uberlândia recebeu 3 mil 
imunizantes da reserva técnica 
da Superintendência Regional 
de Saúde (SRS), que não são 
suficientes para convocação de 
todos os vacinados do dia 26 de 
julho e faltosos.  Por isso, o Muni-
cípio disse que vai solicitar novas 
doses a fim de finalizar o esque-
ma vacinal destas pessoas.

 � CONFIRA A 
PROGRAMAÇÃO:

Sábado (13)
 - Primeira dose para pessoas 
acima de 18 anos;
- Segunda dose Coronavac para 
quem tomou a primeira até 19 de 
outubro;
- Iniciar vacinação dos adoles-
centes com 13 anos;
- Segunda dose Pfizer para 
quem tomou a primeira até 20 
de outubro;
Locais: UTC (entradas das ave-
nidas Getúlio Vargas e Cipriano 
del Fávero), Centro Municipal de 
Cultura e Arena Sabiazinho.

Domingo (14)
- Continuar vacinação dos ado-
lescentes com 13 anos;
- Segunda dose Pfizer para 
quem tomou a primeira até 20 
de outubro;
- Segunda dose Astrazeneca 
para quem tomou a primeira no 
dia 26 de julho;
Locais: UTC (entradas das ave-
nidas Getúlio Vargas e Cipriano 
del Fávero), Centro Municipal de 
Cultura e Arena Sabiazinho.

Segunda (15)
- Concluir vacinação dos ado-
lescentes com 13 anos e iniciar 
12 anos;
- Segunda dose Pfizer para 
quem tomou a primeira até 20 
de outubro;
- Dose adicional para idosos 
acima de 60 anos, profissionais 
de saúde com mais de seis me-
ses da 2ª dose e pessoas com 
imunossupressão grave.
Locais: UTC (entradas das aveni-
das Getúlio Vargas e Cipriano del 
Fávero), Arena Sabiazinho e dri-
ve-thru no Centro Administrativo;

 � AGENDAMENTO

Devem comparecer aos lo-
cais de vacinação somente as 
pessoas que receberam a con-
firmação do agendamento. A 
confirmação ocorre via SMS, por 
e-mail para aqueles que optaram 
por cadastrar e pelo sistema de 
consulta de agendamento do 
Portal da Prefeitura. Não serão 
vacinadas pessoas que não 
receberam o agendamento. 
Todo o fluxo do agendamento 
é pensando na capacidade de 
atendimento dos pontos de va-
cinação. Por isso, a Prefeitura 
de Uberlândia ressalta também 
a necessidade de as pessoas 
comparecerem e respeitarem o 
horário e local do agendamento 
para evitar a formação de filas.　

COVID-19

DANILO HENRIQUES/SECOM/PMU

Previsão é de que sejam 
convocadas 34 mil 
pessoas cadastradas
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