
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Diretor Presidente da Associação de Moradores e Proprietários de Sítios de Recreio Riacho Verde, 
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 34.329.008/0001-18, no uso de suas 
atribuições, convoca à todos os associados para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que 
realizar-se-á no dia 13 de Junho de 2021, na SEDE DA ASSOCIAÇÃO, em primeira convocação às 
09:00hs, e não atingindo o quórum mínimo de deliberação (1/5 dos associados) instalar-se-á em 
segunda convocação às 09:30hs, com a presença mínima da metade(50%) mais um, e em terceira 
convocação às 10:00hs com no mínimo de 10(dez) associados, afim de deliberarem sobre os seguintes 
assuntos:

1) INFORMAÇÕES SOBRE PROCESSOS JUDICIAIS DO RIACHO VERDE.
2) SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DA DIRETORIA QUE RENUNCIARAM
3) CONTRATAÇÃO DE FUNCINONÁRIO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.
4) AUMENTO DA TAXA ASSOCIATIVA.
5) CRIAÇÃO DE FUNDO DE RESERVA
6) CRIAÇÃO DE TAXA PARA LIGAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA.

Em conformidade com o Art. 30 do Estatuto Social da Associação de Moradores e Proprietários de Sítios 
de Recreio Riacho Verde, não poderão participar da assembleia com poderes de voto o associados que 
estiver em atraso com o pagamento das suas contribuições e taxas associativas para com a associação.
Devido ao atual cenário da pandemia causada pelo COVID-19, solicitamos que apenas o associado 
compareça à Assembleia Geral Extraordinária, fazendo o uso de máscara de proteção, mantendo o 
distanciamento social e seguindo todos os critérios de segurança indicados pelas autoridades competen-
tes.

Uberlândia-MG, 03 de Maio de 2.021.
CESAR DE SOUZA PIRES

(Diretor Presidente)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Associação de Aposentados e Pensionistas do Banco do Brasil do Triângulo 
Mineiro, Alto Paranaíba e Regiões, convoca seus Associados para a 
Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 27 de MAIO de 2021 – 
QUINTA-FEIRA – às 14:00 horas em primeira convocação e, em segunda às 
14:30 horas no local AABB - AV. LIDORMIRA BORGES DO NASCIMENTO - 
2.700 com a finalidade de eleger a DIRETORIA e CONSELHO FISCAL – 
Gestão 2021 a 2025 - Uberlândia – MG, 14 de MAIO de 2021.

DIRETORIA DA AFABB – TRIÂNGULO MINEIRO

A Prefeitura Municipal de Uberlândia, por meio da Secretaria Municipal de Obras, torna
público o interesse em aderir à Ata de Registro de Preços nº 233/2020, oriunda do Pregão
Eletrônico SRP nº 233/2020, realizado pela Secretaria Municipal de Agronegócios Economia
e Inovação, para locação de banheiros químicos e pias móveis e Serviço de remoção e
descarte de dejetos resultantes da utilização da locação dos Banheiros Químicos (Standard
e PNE).Valor Global: R$ 272.600,00 (duzentos e setenta e dois mil e seiscentos
reais).Uberlândia/MG, 30 de abril de 2021.Norberto Carlos Nunes de Paula.Secretário
Municipal de Obras

AVISO DE INTENÇÃO DE ADESÃO À
ATA DE REGISTRO

DE PREÇOS

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária 

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios 
e Telégrafos e Similares de Uberaba e Região – SINTECT-URA -, no uso de suas 
atribuições estatutárias, convoca todos os trabalhadores da base territorial 
do SINTECT-URA, a participarem da Assembléia Geral Extraordinária, que será 
realizada no dia 14/05/2021, às 18:00 horas em primeira chamada e 18:30 horas 
em segunda chamada, com qualquer número de presentes, na sede do Sindicato, 
situada à Rua Major Eustáquio, nº 76, sala nº 817 – Centro – Uberaba-MG, para 
REFERENDAR A PAUTA DE REINVINDICAÇÕES DA CAMPANHA SALARIAL 2021/2022.

Uberaba-MG, 10 de maio de 2021.
Jânio José de Azevedo

Presidente do SINTECT-URA
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SEXTA-FEIRA
14 DE MAIO DE 2021

MUDANÇA

Cartório de Registro Civil funcionará em novo local
 � BRUNA MERLIN 

A partir da próxima segun-
da-feira (17), o Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Na-
turais de Uberlândia passará 
a atender a população em um 
novo endereço, no Pátio Sabiá. 
O objetivo é oferecer mais con-
forto e um melhor atendimento 
aos atendidos. 

Atualmente, o cartório fun-
ciona na avenida Vasconcelos 
Costa, no setor da cidade. 
No local, são ofertados os 
seguintes serviços: registro 
de nascimento e falecimento, 
casamento civil, emancipa-
ção, averbação de divórcio e 
diversos outros. Diariamente, 
são feitos cerca de 300 aten-
dimentos. 

Segundo a oficial de regis-
tro do Cartório, Tássia Oliveira 
Dombrowski Galante, todos os 
serviços serão oferecidos na 
nova unidade do Pátio Sabiá. 
“O novo local foi todo pensado 
para oferecer uma estrutura 
melhor para todos os serviços 
e também para receber melhor 
a população que necessita dos 
atendimentos e também os 
colaboradores”, explicou.

Ainda de acordo com Tás-

sia Galante, a nova unidade 
promete trazer mais pratici-
dade aos usuários, já que o 
Pátio Sabiá dispõe de outros 
serviços em um só local, como 
é o caso da UAI Documentos, 
e um estacionamento próprio 
e gratuito para os visitantes e 
colaboradores. Além disso, o 
novo espaço está localizado 
em uma região privilegiada 
e de fácil acesso, estando 
perto do novo polo Jurídico de 
Uberlândia.

Devido à mudança, os ser-
viços do Cartório estarão sus-
pensos nesta quinta-feira (13), 
sexta-feira (14) e sábado (15). 
A partir da próxima segunda-
-feira (17), os atendimentos 
já serão realizados na nova 
unidade, que ficará localizada 
no 4º andar do Pátio Sabiá, 
situado na avenida Anselmo 
Alves dos Santos, nº 1.111, 
no bairro Tibery, zona leste da 
cidade.

 � VISIBILIDADE

A mudança do Cartório 
também trará benefícios para 
o centro comercial do Pátio Sa-
biá, que conta com lojas, res-

taurantes, bares e um merca-
do. Conforme dito pelo diretor 
comercial do local, Marco Túlio 
Fernandes, o novo serviço trará 
maior circulação de pessoas, 
aumentando a visibilidade do 
empreendimento.

“Já temos uma experiência 
muito boa com a UAI Docu-
mentos. Além de beneficiar o 
centro comercial, a integração 
de diversos serviços também 
facilita a vida da população 
com praticidade e conforto”, 
explicou.

Marco Túlio Fernandes tam-
bém acredita que a instalação 
do Cartório irá otimizar o tempo 
dos clientes, principalmente 
aqueles que estão realizan-
do casamento civil. Após a 
cerimônia, eles podem optar 
por realizar a comemoração 
em algum dos restaurantes e 
bares situados no Pátio Sabiá. 
“Nossos comércios já estão 
preparados para receber essa 
demanda e atendimento para 
os noivos, familiares e amigos”, 
destacou.
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Pátio Sabiá foca na avenida 
Anselmo Alves dos Santos, 
nº 1.111, no bairro Tibery
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