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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO SEMIPRESENCIAL

(PARTICIPAÇÃO E VOTAÇÃO PRESENCIAL OU VIRTUAL)

O Presidente do Conselho de Administração da UNIMED UBERLÂNDIA-COOPERATI-
VA REGIONAL DE TRABALHO MÉDICO LTDA, atendendo a deliberação do Conselho 
de Administração, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social (artigo 85, 
inciso II) e com fundamento no artigo 43-A da Lei nº 5.764/71 (Lei das Sociedades 
Cooperativas) e também na Instrução Normativa nº 81 do DREI - Departamento 
Nacional de Registro Empresarial e Integração, cujo texto dispõe sobre a participação e 
votação à distância em reuniões e assembleias de sociedades anônimas fechadas, 
limitadas e cooperativas, convoca os senhores(as) sócios(as) cooperados(as) com 
direito a voto, os quais nesta data somam novecentos e dois (902), para se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL a ser realizada no dia 16 
de dezembro de 2.021 (quinta-feira), presencialmente no GRAN EXECUTIVE INN, 
localizado na rua Natal 1415, bairro Tibery, na cidade de Uberlândia, bem como median-
te participação e votação à distância (virtualmente sem participação presencial), via 
sistema eletrônico e transmissão simultânea da sede da cooperativa, em primeira 
convocação às 17:00 horas, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos sócios com 
direito a voto, em segunda convocação às 18:00 horas, com a presença de metade dos 
sócios mais um; e, em terceira e última convocação, às 19:00 horas, com a presença de 
no mínimo 10 (dez) sócios, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1 - Aprovação e Regulamentação do Fundo para Valorização dos Cooperados.
2. Aprovação e Regulamentação do Fundo de Investimento, Competitividade e 
Sustentabilidade.
3. Liquidação do Fundo de Margem de Solvência e destinação dos recursos.
4. Alteração do artigo 34 do Estatuto Social.

Preferindo o sócio cooperado não participar e votar presencialmente na assembleia, 
poderá fazê-lo à distância (virtualmente), sendo a assembleia transmitida em tempo real 
mediante atuação remota via sistema eletrônico disponibilizado pela cooperativa 
(aplicativo zoom), cujo acesso ocorrerá mediante utilização de um link que será enviado
no email e whatsapp de cada sócio cooperado juntamente com a senha que permitirão 
a todos conectarem-se, acompanhar a assembleia e votar, bastando apenas estarem 
conectados à internet através de rede WIFI ou através de dados móveis 3G/4G, cujo 
envio ocorrerá até às 12 horas do dia da assembleia.
Estão disponíveis para visualização e download no portal do cooperado, todos os 
documentos que serão apresentados na assembleia.
Outras informações a respeito da assembleia digital poderão ser solicitadas no setor de 
Relacionamento com o sócio cooperado pelos números 34.3239.6916 ou 34.3239.6966.
Caso o Poder Público venha impor até o dia da realização da assembleia, alguma nova 
restrição para a realização presencial de eventos corporativos ou limitação de circulação 
de pessoas em determinados horários em razão da pandemia do Coronavírus, a 
assembleia ocorrerá então de forma exclusivamente virtual via sistema eletrônico 
disponibilizado pela cooperativa (aplicativo zoom).
E, na forma da lei e do Estatuto Social, determina que se publique o presente edital de 
convocação para que ninguém alegue ignorância.

Uberlândia-MG, 03 de dezembro de 2.021.

Sávio de Moraes
Presidente do Conselho de Administração
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Capital 
paulista 
cancela

a festa de 
réveillon

 | ANÚNCIO FOI FEITO PELO PREFEITO 
RICARDO NUNES EM COLETIVA DE 
IMPRENSA

 � AGÊNCIA BRASIL

O prefeito de São Paulo, 
Ricardo Nunes, infor-
mou nesta quinta-feira 

(2) que a tradicional festa de 
réveillon realizada na Avenida 
Paulista será cancelada. “O 
que pesou muito foi a questão 
da nova variante Ômicron”, 
disse. O anúncio foi feito em 
coletiva de imprensa em Nova 
York.

A cidade de São Paulo 
decidiu também pela continui-
dade da obrigatoriedade do 

uso de máscaras em ambiente 
aberto. Segundo o prefeito, um 
estudo realizado pela Vigilância 
Sanitária municipal analisou 
os efeitos da chegada da nova 
variante na cidade e estabele-
ceu que o momento atual é de 
cautela. 

O governo do estado de 
São Paulo optou pela mesma 
decisão em relação às más-
caras. 

Com relação ao carnaval, 
o prefeito disse que haverá 
tempo para a melhor tomada 
de decisão.

PRECAUÇÃO
DIVULGAÇÃO

Cidade de São Paulo decidiu 
também pela continuidade da 
obrigatoriedade do uso de máscaras 
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