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A Universidade Federal de
Uberlândia (UFU) já tem data
definida para a realização do
vestibular do segundo semestre de 2022. Após uma reunião
na última sexta (11), o Conselho de Graduação (Congrad/
UFU) decidiu que o processo
terá início em 21 de agosto. A
decisão levou em consideração
os ajustes que foram necessários dentro do calendário
acadêmico para os campi da
instituição em Uberlândia, Ituiutaba, Monte Carmelo e Patos
de Minas.
Além da nova data, foram
acrescidas no novo calendário,
ainda, as previsões para o término do prazo para solicitação
de opção de curso, mudança
de turno e permanência de
vínculo. No primeiro semestre,
o limite ficou estabelecido para
3 de março e no segundo, 21
de julho.
O prazo final para que a
Pró-Reitoria de Graduação
(Prograd) informe às coordenações e Unidades Acadêmicas
o formato de oferta de componentes curriculares em 2021/2,
até então marcado para o dia
25 de fevereiro, foi alterado

para 11 de março. O período
de ofertas de componentes no
Sistema de Gestão (SG), que
antes seria entre os dias 14/03
e 26/03, agora terá um prazo
maior, sendo de 14/03 a 2/04.
Ainda durante a assembleia
do Congrad, o pró-reitor de
Planejamento e Administração,
professor Darizon Alves de
Andrade, apresentou um resumo do Plano Institucional de
Desenvolvimento e Expansão
(Pide), que vai nortear a UFU
pelos próximos seis anos, de
2022 a 2027. O documento
está sendo levado ao conhecimento dos membros de todos
os Conselhos Superiores e
será apreciado pelo Conselho
Universitário (Consun), na reunião de 25 de março.
O pró-reitor lembrou que
o texto base está pronto, mas
segue aberto ao recebimento
de eventuais sugestões para
ajustes. “A comissão responsável pelo Pide está pronta
para ouvir os conselheiros e as
contribuições poderão ser enviadas via e-mail, para pide@
reito.ufu.br. É uma construção
coletiva”, ressaltou.

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária da
Associação Raros Alto Umuarama
Prezado(a) Associado(a),
Convocamos V.S. a participar da Assembleia Geral Ordinária que será realizada no dia 25 de fevereiro
de 2022 (sexta feira),nas dependências da Associação Raros Alto Umuarama, CNPJ-31.743.195/0001-93, localizado na Avenida Manuel Lúcio, nº355, Bairro Grand Ville, Uberlândia – MG, às 18h30min, em
primeira convocação, com a presença de metade mais um dos associados, ou às 19h00min,em segundo
pregão, com qualquer número de presentes, para discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
1.Prestação de Contas 09/2021a01/2022;
2.Eleição do Conselho Diretor e Conselho Fiscal;
3.Previsão orçamentária – Reajuste da taxa de manutenção;
4.Deliberação para aumento das câmeras;
5.Deliberação para implantação do controle de acesso;
6.Deliberação para instalação de telas nos bueiros;
7.Aprovação de chamada extraordinária de capital;
8.Ratificação da ATA da Assembleia ocorrida no dia 22/09/2021;
9.Regras para Prestadores de Serviço;
10.Assuntos Gerais não deliberativos.
Observações:
01.Esclareceremos que sua presença à referida assembleia é de extrema importância.
Salientamos, no entanto, que caso não seja viável seu comparecimento, é possível fazer-se representar
por procurador que porte e apresente mandato devidamente assinado, conforme estatuto e legislação.
02.Contamos com sua participação, porém, destacamos que as decisões da associação
são tomadas em assembleia geral e se tornam obrigatórias para todos os associados, estejam ou não de
acordo e ou presentes, sujeitando-os, em caso de descumprimento, às sanções legais e internas.
03.Esclarecemos que todos os moradores estão convidados a comparecer à assembleia,
porém, apenas proprietários quites com as taxas associativas ou seus respectivos procuradores terão
direito à voz e voto.
04.Por questões de segurança e saúde pública, a Assembleia ocorrerá em local ventilado,
todavia aconselhamos que as pessoas do grupo derisco, inclusive idosos, se façam representar por
procurador devidamente constituído, nos termos do item 1 supra. Informamos ainda que as cadeiras
serão separadas com pelo menos 01 metro de distância, além de outras medidas preventivas ao
COVID-19, dentre elas a disponibilização de álcool em gel;
05.
Somente será permitida a participação dos associados/procuradores que estiverem
utilizando máscaras de proteção.
Uberlândia – MG, 07 de fevereiro de 2022.
Atenciosamente,
Associação Raros Alto Umuarama
Natália de Fátima Valadão Amaral
Presidente
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Vestibular da UFU vai acontecer em agosto

Também houve mudanças
no prazo para solicitação de
opção de curso, mudança de
turno e permanência de vínculo

FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL

AVISO DE LICITAÇÃO.PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009 /
2022.TIPO "MENOR PREÇO POR ITEM"A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO,
ESPORTE E LAZER - FUTEL, autorizada pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS
E LICITAÇÕES - fará realizar licitação supramencionada - objeto: FUTURA OU EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE: FAIXAS E BANNERS, COM
IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA DE ALTA DEFINIÇÃO E ACABAMENTO EM ILHÓS; PLACAS
PS (PVC) ADESIVADAS; E ADESIVOS EM VINIL (INSTALADOS), PARA DIVULGAÇÃO DE
EVENTOS DA FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - FUTEL.
A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00
HORAS
do
dia
04
DE
MARÇO
DE
2022,
no
endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia, 11 de Fevereiro de 2022.EDSON CEZAR
ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL

MARTINS COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE DISTRIBUIÇÃO S.A.

CNPJ: 43.214.055/0001-07 - NIRE: 3130001294-8
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2021
Data, Hora e Local: Realizada em 17 de dezembro de 2021, às 10 horas, na sede social do Martins Comércio
e Serviços de Distribuição S.A., localizada na Cidade de Uberlândia-MG, na Avenida José Andraus Gassani,
n° 5400, Distrito Industrial, CEP 38402-324 (“Companhia”). Presença: Acionistas representando a totalidade
do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença dos Acionistas,
ficando desta forma constatada a existência de quórum legal para instalação da Assembleia em primeira
convocação. Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação, na forma do disposto no
parágrafo 4º do artigo 124 da Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”).
Mesa: Alair Martins Júnior (Presidente) e Elis Simeão Christino (Secretária). Ordem do Dia: Deliberar sobre
1) Aumento do capital social da Companhia; 2) Alteração do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia para
refletir o aumento do capital social; 3) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Deliberações:
Instalada a Assembleia, após discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas presentes,
por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, decidiram o quanto segue: 1) Aprovar o aumento do
capital social da Companhia no montante de R$ 280.397.087,00 (duzentos e oitenta milhões, trezentos e
noventa e sete mil, oitenta e sete reais), mediante capitalização do saldo da reserva de incentivos fiscais, sem
emissão de novas ações. Assim, o capital social da Companhia que era de R$ 124.737.896,00 (cento e vinte
e quatro milhões, setecentos e trinta e sete mil, oitocentos e noventa e seis reais), passa a ser de
R$ 405.134.983,00 (quatrocentos e cinco milhões, cento e trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e três
reais), dividido em 124.737.896 (cento e vinte e quatro milhões, setecentas e trinta e sete mil, oitocentas e
noventa e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 2) Aprovar a alteração do caput do Artigo 5º
do Estatuto Social da Companhia, em razão da deliberação tomada acima, no tocante ao aumento do capital
social, o qual passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e
integralizado em moeda corrente nacional, é de R$ 405.134.983,00 (quatrocentos e cinco milhões, cento e
trinta e quatro mil, novecentos e oitenta e três reais), dividido em 124.737.896 (cento e vinte e quatro milhões,
setecentas e trinta e sete mil,oitocentas e noventa e seis) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.”
3) Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia de forma a contemplar todas as alterações
aprovadas nesta Assembleia e outras ocorridas ao longo do tempo, fazendo-o na forma do Anexo I, parte
integrante e indissociável deste Instrumento. Encerramento: Discutidas e aprovadas as matérias constantes
na ordem do dia, nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, sendo lavrada a presente ata em
forma de sumário a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelo Presidente da Mesa, Alair
Martins Júnior, pela Secretária Elis Simeão Christino e por todos os acionistas presentes (Almart Administração
e Participações S/A (Alair Martins Júnior), Martins Participações S/A (Juscelino Fernandes Martins),
Alair Martins Júnior, Hélio Martins Borges, Juscelino Fernandes Martins e Renato Fernandes Martins).
A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Assinam digitalmente o Presidente da Mesa,
Alair Martins Júnior, a Secretária Elis Simeão Christino, e o advogado Pauliran Gomes e Silva, inscrito na
OAB/MG sob o n° 70.112. Uberlândia-MG, 17 de dezembro de 2021. Junta Comercial do Estado de
Minas Gerais - Certifico registro sob o nº 9088117 em 31/01/2022 da Empresa MARTINS COMÉRCIO
E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO S/A - NIRE 31300012948 e Protocolo 220474711 - 28/01/2022.
Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
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