
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSOCIAÇÃO MISSÃO EVANGÉLICA PÃO DA VIDA

Convido as pessoas interessadas para a Assembleia de Fundação da Associação Missão Evangélica 
Pão da Vida a comparecerem no dia 22 de maio de 2021, às 15:00 horas, à Rua José Rezende dos 
Santos, nº 1.389, Bairro Brasil, na cidade de Uberlândia/MG, para participarem da mesma, na qualidade 
de sócio fundador, ocasião em que será discutido a constituição da associação, votado o projeto de 
estatuto social e eleitos os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

Uberlândia/MG, 29 de abril de 2021.
Romilda Antônia da Silva Evangelista

Comissão Organizadora

Sr(a) NUBIA GABRIELA RODRIGUES DA CUNHA, Matrícula: 36929, CTPS: 001724206, série: 
0040 / MG. A  CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA, CNPJ 08.331.318/0001-67, vem 
através deste comunicar a rescisão do seu contrato de trabalho, sem justo motivo, nos termos do 
Art. 487, da CLT, a partir da presente data. Além disso, nas próximas 72 horas a empresa entrará 
em contato, por ligação ou email, para agendamento da retirada dos aparelhos concedidos pela 
Empresa à funcionária para execução do trabalho remoto e que, caso não haja a devolução dos 
equipamentos, o valor destes serão descontados no ato da rescisão. Neste sentido, favor 
comparecer a sede da empresa Rua Niterói nº 1.771, Bairro: Tibery – Setor: Atendimento RH, no 
dia  05/05/2021 às 14:00, munido de seus documentos (Carteira de trabalho) e itens para 
devolução (uniformes, crachá, cartões de convênios e benefícios, cadeado e headphone) para a 
realização do acerto rescisório.

HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 1ª Assembleia Geral Ordinária de 2021 - 4 de maio de 2021- Segunda 
Convocação - O Presidente do Conselho de Administração do Hospital Santa Genoveva Ltda., nos termos da 
lei e do contrato social convoca os senhores sócios para reunirem-se na lª Assembleia Geral Ordinária de 2021 a 
ser realizada na sede do Hospital, sito à Av. Vasconcelos Costa, n° 962, bairro Martins, na cidade de Uberlândia-
MG, no dia 4 de maio de 2021, em primeira chamada, às 17 (dezessete) horas e 30 (trinta) minutos, e, em 
segunda e última chamada, às 18 (dezoito) horas, com a presença, em primeira chamada, de 50% (cinquenta 
por cento) do capital, e, sem segunda e última chamada, com a presença de ao menos 10 (dez) quotas do capital 
social, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) a tomada e apreciação das contas da Diretoria 
Executiva e do Conselho Fiscal, após a leitura do parecer do Conselho Fiscal, e deliberação sobre o balanço 
patrimonial e o de resultado econômico do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; (ii) eleição do 
Conselho Fiscal; (iii) fixação dos valores relativos ao pró-labore dos membros da Diretoria Executiva, Diretoria 
Clínica e jetons de presença dos conselheiros administrativos e fiscais. Nota: 1. A Assembleia acontecerá de 
forma presencial e digital, em virtude da pandemia do COVID-19, visando mitigar o risco de propagação do 
Coronavírus e garantir a segurança de todos. Esta opção está autorizada pela Lei n° 14.030/2020 e regulamentada 
pela Instrução Normativa DREI no 79/2020 e n° 81/2020. 2. Recomenda-se que o acesso seja realizado antes do 
horário estipulado para abertura dos trabalhos, evitando assim o acúmulo de dúvidas sobre o acesso, no momento 
da Assembleia. 3. Os sócios poderão esclarecer suas dúvidas diretamente com a administração da Sociedade.

Uberlândia-MG, 29 de abril de 2021. 
Dr. João Batista Alexandre Ferreira - Presidente do Conselho de Administração.

Aviso De Licitação.Pregão Eletrônico Para Registro De Preços Nº 024 /2021.Tipo
"Menor Preço Por Item".Autorizada pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS
E LICITAÇÕES - fará realizar licitação supramencionada - objeto: Futura Ou Eventual
Contratação De Empresa Enquadrada Na Condição De Microempresa Ou Empresa De
Pequeno Porte, Contendo Item Para Ampla Concorrência, Para Aquisição De Materiais
De Limpeza E Higiêne (Sabonete Líquido, Limpa Pedra, Cera Líquida Preta, Sabão Em
Barra E Outros), Para Serem Utilizados No Parque Do Sabiá E Dos Núcleos De
Esportes Da Futel. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
estará aberta até as 09:00 HORAS do dia 17 DE MAIO DE 2021, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br.Uberlândia, 29 de abril de 2021.EDSON CEZAR
ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL
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PAPO SAUDÁVELTúlio Mendhes
Jornalista e escritor

Testículos: 
alvos de tantas 
piadinhas, mas 
precisam ser 
levados a sério

O Papo Saudável tem o 
intuito de compartilhar infor-
mações, ideias, experiências 
e novidades sobre saúde e 
bem-estar. Já falamos muito 
sobre saúde mental, aborda-
mos doenças virais e infecto-
contagiosas, tratamos ainda 
sobre doenças raras, e outras 
relacionadas com o objetivo 
do Blog. Pensando no que 
trazer pra o “Papo” de hoje, 
precisei rever alguns títulos já 
comentados e notei que falei 
muito pouco sobre a saúde do 
homem. Portanto o assunto 
de hoje diz respeito a todos 
os homens na face da terra – 
não é exagero. Vou abordar 
a saúde e “bem-estar” dos 
“pobrezinhos” e esquecidos 
testículos, conhecidos por 
a lguns homens como os 
“bagos” – terminologia um 
tanto engraçada, pois já ouvi 
amigos falando sobre a dor 
da bolada que “tomou nos 
bagos”. Sem contar as piadi-
nhas infames sobre as bolas 
que sofrem quando são joga-
das pra o escanteio.

Bom... pra começar, preci-
samos entender o que são os 
testículos. Resumidamente, 
são órgãos encontrados so-

mente no corpo masculino. 
Eles possuem aproximada-
mente 5 cm de comprimento 
e encontram-se dentro do 
saco escrotal. Ao contrá-
rio do pensam, são eles os 
protagonistas responsáveis 
pelas importantes funções 
reprodutivas, ou seja, o pênis 
não é a estrelinha dos países 
baixos. São os testículos os 
encarregados pela produção 
de espermatozoides e do 
hormônio testosterona fun-
damental para o amadure-
cimento sexual e fertilidade 
do homem, e por garantir o 
aumento dos músculos e o 
agravamento da voz, inibir o 
desenvolvimento das mamas, 
além de estar relacionado 
com a libido – apetite sexual.

Como todo órgão do corpo 
humano, os testículos podem 
sofrer lesões e também ado-
ecer, inclusive com câncer. 
Digamos que os nossos he-
róis enfrentam sua primeira 
batalha desde o momento 
que os bebês ou “rapazinhos” 
são trazidos à luz. Pra se 
ter ideia, um em cada cinco 
bebês prematuros nascem 
com criptorquidia, em outras 
palavras, são quando as bo-
las não descem para a bolsa 
escrotal. Esse fato acomete 
cerca de 3% dos nascimentos 
em geral, mesmo em bebês 
de gestação completa. Em-
bora na maioria das vezes se 
resolva espontaneamente, os 
testículos migram para o lugar 
certo até os 2 anos de idade, 
mas em alguns casos exigem 

cirurgia. Permanecer fora do 
lugar compromete a produção 
hormonal e consequentemen-
te a fertilidade, além de elevar 
o risco do surgimento de um 
possível tumor na região.

Uma curiosidade. Você 
sabe por que os testículos 
precisam ficar fora do corpo, 
no saco escrotal? Não? Pois 
bem... é devido ao fato de que 
os espermatozoides precisam 
ser produzidos numa tempe-
ratura inferior a apresentada 
pelo organismo no restante 
do corpo. Sim, os testículos 
preferem um clima mais fres-
co para trabalhar. 

Mas, como eu disse pode-
-se apresentar outros proble-
mas na saúde dos testículos. 
Alguns desses perrengues 
podem ser infecções, varizes, 
massas anormais (tumores)… 
Fora o risco de um trauma, 
como a famosa e já comenta-
da bolada em uma partida de 
futebol. Meus amigos, entre 
as histórias de dor e terror 
nessa área tão sensível , 
poucas assustam mais que a 
torção testicular. Que exige 
cuidado imediato. Pois causa 
uma dor intensa e costuma 
ocorrer acidentalmente após 
um movimento durante o 
sono, como cruzar as pernas 
ou virar na cama.

Outros inimigos testicula-
res e bem dolorosos ou as-
sintomáticos exigem o olhar 
mais apurado de um médico. 

Os casos de câncer nos tes-
tículos correspondem a 5% 
do total de casos de câncer 
entre os homens. Por isso, o 
autoexame é muito importan-
te, pois é a melhor forma de 
prevenção. 

Preste bem atenção, caro 
leitor, se você reparar a exis-
tência de qualquer nódulo 
em seus testículos ou qual-
quer anormalidade, procure 
imediatamente atendimento 
médico. A complementação 
depende de investigação de 
um médico, que avaliará a 
presença ou a possibilidade 
de disseminação de doen-
ças para outros órgãos, por 
exemplo, a varicocele, prin-
cipal causa de infertilidade 
no homem jovem e pode ser 
assintomática. Ela é apresen-
tada através de uma dilatação 
excessiva das veias dos tes-
tículos prejudicando o fluxo 
sanguíneo e causando uma 
distribuição insuficiente de 
oxigênio nas células. Com o 
tempo, nossa dupla insepará-
vel não trabalha mais direito 
e ainda pode atrofiar. 

Finalizando, não se es-
queça de que os testículos 
são uma região onde não tem 
que aparecer absolutamente 
nada. Portanto, meus caros, 
não nos esqueçamos de cui-
dar dos nossos amiguinhos 
inseparáveis.
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