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Uberlândia Lobos abre 
inscrições para chapas
 | PRAZO LIMITE PARA ENVIO DE REGISTRO É DIA 12 DE OUTUBRO

 � IGOR MARTINS

O Uberlândia Lobos abriu, 
nesta quarta-feira (16), 
as inscrições para o re-

gistro de chapas presidenciais 
que quiserem participar das 
eleições do clube, previstas 
para o próximo mês. O prazo 
segue até 12 de outubro, de-
vendo ser enviado diretamente 
para o e-mail diretoria.u.lo-
bos@outlook.com.br.

A inscrição deve ser realiza-
da por chapa fechada, sendo 
proibido concorrer a algum 
cargo individualmente. O cor-
po da diretoria é composto 
por quatro cargos, sendo um 
diretor-presidente, tesoureiro, 
diretor de marketing e diretor 
de RH. Nenhum dos cargos é 
remunerado.

Segundo Diogo Sartini, atual 
presidente do Uberlândia Lo-
bos, espera-se que quem assu-
ma o cargo na presidência do 
time tenha especialidade nesta 
área. “O mandato é válido por 
dois anos e qualquer um pode 
se candidatar com uma chapa 
fechada. Pode ser atleta, ex-
-atleta, ou torcedor”, disse.

Ainda de acordo com Diogo, 
que também é treinador da 
equipe, a atual diretoria quer 
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deixar tudo organizado para 
que a próxima gestão possa 
desempenhar um bom trabalho. 
“Durante o nosso mandato, nós 
conseguimos regularizar todas 
as pendências que o Uberlân-
dia Lobos tinha em relação a 
impostos e declarações. Nós 
estamos aproveitando esse 
momento ocioso para organizar 
tudo”, explicou Sartini.

 � CALENDÁRIO

Devido à pandemia de Co-
vid-19, o Uberlândia Lobos 
suspendeu o calendário do 
clube ainda em março desse 
ano. Com a paralisação, a 
equipe confirmou a suspensão 
do cronograma do clube em 

julho, mesmo com a liberação 
da Prefeitura da retomada dos 
treinamentos para equipes de 
alto rendimento.

“Mesmo que a gente volte, 
nós vamos ter que retomar a 
preparação do zero. Teremos 
que fazer um trabalho de con-
dicionamento físico e a reava-
liação dos atletas. O momento 

agora é de trabalhar na reorga-
nização do time. Muitos atletas 
já voltaram para suas cidades, 
outros perderam o emprego ou 
mudaram de profissão e não 
conseguem mais conciliar. Já 
algumas pessoas acabam mes-
mo desanimando e largando o 
esporte”, disse Diogo Sartini.

EDITAL  DE CONVOCAÇÃO
A Presidenta da COOTRUB – Cooperativa de Trabalho e Transporte de Uberlândia Ltda, no uso de 
suas atribuições legais que lhe conferem o Estatuto Social, convoca todos os cooperados em gozo 
de seus direitos para Assembléia Geral Ordinaria no dia  26 de setembro de 2020 em sua sede na 
Rua Jaime Ribeiro da Luz, 971 sala 31A, em primeira chamada às 07 horas com a presença de 50% 
+ 1, em segunda chamada as 08 horas com a presença de 2/3 (dois terços) e em terceira e ultima 
chamada às 09 horas, com os presentes e no mínimo 10 (dez), onde a pauta será:
 - Apresentação e aprovação de contas exercício 2019
 - Destinação das sobras (já creditadas em razão da pandemia)
 - Eleição do conselho fiscal para o período 2020/2021
* As chapas do Conselho são compostas de 03(tres) membros e 03 membros suplentes e deverão ser 
protocolizadas no escritório da cooperativa  com 03 (tres) dias antes da Assembléia e, após o 
protocolo, as chapas estarão liberadas para efetuarem o seu trabalho junto aos cooperados. Caso 
haja mais de uma chapa, a votação será por escrutínio.
   
EM RAZÃO DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, A ASSEMBLEIA SERÁ DIFERENCIADA,  COM 
GARANTIA DE DISTANCIAMENTO, SALAS DEVIDAMENTE HIGIENIZADAS, ONDE OS PARTICI-
PANTES DEVERÃO ATENTAR PARA O SEGUINTE:
À partir das 07:00 horas, serão efetuadas mini assembleias com no máximo 15 cooperados e 
duração de 30 minutos, com a apresentação das contas e das chapas de conselho fiscal.
Após cada mini assembléia, os cooperados se dirigirão à URNA e votarão a SIM ou NÃO para a 
aprovação das contas e na chapa de sua preferencia ao conselho fiscal.
Cada mini assembléia escolherá um representante para acompanhamento da abertura da urna e 
assinatura da ata.
Este Edital será devidamente publicado no Jornal Diario de Uberlândia, 10 (dez) dias antes da 
assembléia
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