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  EDITAL DE REGISTRO DE CHAPAS PARA AS 
  ELEIÇÕES DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL
  DO SINDICATO RURAL DE UBERLÂNDIA

 

 

              
      Gustavo Galassi Gargalhone  

- Presidente - 

O Presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 53, 
“b”, do Estatuto Social da Entidade, comunica aos associados que, tendo decorrido o prazo para 
registro de chapas concorrentes para a eleição da Diretoria e Conselho Fiscal do Sindicato Rural 
de Uberlândia, triênio 2021-2024, conforme edital de convocação publicado na imprensa local 
em 08 de outubro de 2020, e a�xado na sede da Entidade, foi constatado o requerimento de 
registro de uma chapa, sendo ela: Chapa “Juntos Somos Mais Fortes”, encabeçada por Thiago 
Bianchi Silveira. A referida chapa é composta pelos seguintes membros:

DIRETORIA
Thiago Bianchi Silveira  (Presidente)
Gilmar Goudard (1º Vice Presidente)
Claudionor Nunes de Morais (2º Vice Presidente)
Leon Bernardo Knychala (1º Tesoureiro)
Zorival Tavares Carneiro (2º Tesoureiro)
Roger Crosara Mansour (3º Tesoureiro)
André Luiz Alves dos Santos (1º Secretário)
Júlio Cesar Pereira Junior (2º Secretário)
Gabriel Feres Junqueira (3º Secretário)

SUPLENTES DA DIRETORIA
Sérgio Vieira Attie
Caio Gontijo Cunha
Luiz Fernando Mendicino
José Augusto Franco Vilela
José Antônio Marquez Grama
Gilvan Sorna de Paula
Pedro Roberto de Oliveira Junior
Flávio Nunes Martins
Otaviano Maradei Carneiro de Rezende

CONSELHO FISCAL
José Antônio Rossi Salles
Mauricio Jorge de Lima
Luis Francisco dos Santos Alvim

SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL
Cristiane Maria de Castro
Clistenes Sábio Procópio
Lucas Abdala Rocha Fontes

Uberlândia, 20 de outubro de 2020.

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária Laysse Hallane Silva Oliveira (CTPS 
002694292 /série 0060 MG) que, considerando sua ausência injustificada do trabalho por mais de 
30 dias, faltando às suas atividades profissionais, a mesma está dispensada, a partir da presente 
data, 19/10/2020, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT. Fica a 
funcionária comunicada que deverá apresentar sua CTPS no dia do acerto rescisório, junto ao 
Atendimento RH da Callink, para as devidas anotações e baixa, bem como deverá entregar no 
prazo de 48 úteis em aludido departamento todos os equipamentos e materiais relativos à 
empresa, tais como: crachá, cartão Policard farmácia, cartão Unimed, cartão Uniodonto, cartão 
Cinépolis, uniforme, head-fone, cadeado do armário e tudo mais. Fica a funcionária comunicada 
que o acerto rescisório/homologação será às 00:00 horas, do dia 00/00/2020, no dia 27/10/2020 
às 15/00 no seguinte endereço: Atendimento RH Callink, Rua Niterói, nº 1771. 
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A modalidade afetiva é a 
que oferece um contato mais 
direto com a criança ou ado-
lescente. O padrinho ou ma-
drinha poderá criar um vínculo 
familiar e realizar ações que 
acolham a criança ou adoles-
cente. “Ir visitar a criança na 
instituição, convidar para pas-
seios, levar para algum tipo de 
feriado em família, promover 
algum tipo de auxílio como 
levar ao dentista ou médico. É 
um vínculo de padrinho mes-
mo, aquele que cuida quando 
os pais não podem”, explicou.

Muitas dessas pessoas 
acolhidas em lares não têm 
acesso a diversas atividades 
ou serviços essenciais para 
o crescimento educacional 
e social. A modalidade de 
serviços se encaixa nessa 
situação e pode ser oferecida 
por profissionais que queiram 
dar uma aula de inglês ou de 
outra categoria, uma consulta 
médica e demais serviços.

O padrinho provedor é 
aquele que tem interesse em 
garantir subsistência material 
e não mantém um vínculo com 
a criança ou adolescente. Ele 
pode doar quantia em dinheiro 
para que o acolhido tenha 
roupas e outros materiais 
necessários.

“São modalidades que 
abrangem todas as possibi-
lidades para os interessados 
em participar do programa, 
além de claro trazer muitas 
vantagens a essas crianças 
e adolescentes que precisam 
de muito apoio e atenção”, 
frisou a coordenadora. 

 � PROGRAMA 
INDEPENDENTE

O Programa Apadrinha-
mento Afetivo foi criado a 
partir de uma parceria firmada 
entre a Missão Sal da Terra e 
a Prefeitura de Uberlândia em 
2019. O decreto do projeto 
foi publicado em fevereiro de 
2020 e, de lá para cá, passou 
por algumas mudanças para 
se tornar um programa inde-
pendente. 

“No início o Apadrinha-
mento Afetivo estava sendo 
muito vinculado ao Programa 
Família Acolhedora que traz 
objetivos diferentes. Sendo 
assim, reformulamos a projeto 

e agora ele está caminhando 
para começar de verdade”, 
complementou a coordena-
dora, Lorena Candelori Vidal.

Todas os critérios esta-
belecidos para a seleção de 
padrinhos e madrinhas ainda 
estão em processo de revisão. 
Lorena explica que ainda não 
existe uma legislação fixa que 
determina as regras de forma 
geral e a análise está sendo 
feita para melhor atender as 
crianças e adolescentes do 
município.

“Cada lugar do país é uma 
regra e estamos no processo 
de ponderar tudo isso dentro 
da realidade de Uberlândia 
para estabelecer os critérios 
para a participação no progra-
ma”, frisou. 

Mesmo que as regras não 
tenha sido divulgadas e que 
o processo de seleção não 
começou, os interessados 
em se tornar um padrinho ou 
madrinha de alguma criança 
ou adolescente já podem se 
candidatar preenchendo um 
formulário de informações 
básicas que será arquivado 
pela equipe de profissionais 
envolvidos no programa.

“Assim que tudo estiver 
decidido e pronto, iremos 
realizar diversas conversas, 
palestras e entrevistas com 
esses candidatos para depois 
iniciar a execução do apadri-
nhamento”, finalizou.

SERVIÇO

O número 
(34) 8402-
0984 está 
disponível 
para mais 

informações. 

No início o Apadrinhamento Afetivo 
estava sendo muito vinculado ao 
Programa Família Acolhedora que 
traz objetivos diferentes. Sendo assim, 
reformulamos a projeto e agora ele está 
caminhando para começar de verdade
Lorena Candelori Vidal,  Coordenadora do programa
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