
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

ALMAR HOLDING FINANCEIRA S.A.
CNPJ: 16.526.245/0001-97 - NIRE: 313.001.009-95

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária
No dia 26/04/2021 às 13h na sede social. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital 
social. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Juscelino Fernandes Martins, e a Dra. Elis Simeão 
Christino, para secretariar. Deliberações: 1) Aprovou, as contas dos administradores, o Relatório da 
Administração e as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado 
em 31/12/2020, publicadas no Diário de Uberlândia, e Diário Oficial de Minas Gerais, dia 26/03/2021. 
Aprovado, por unanimidade de votos dos Acionistas e sem ressalvas, que a holding Almar Holding 
Financeira passe a adotar a partir de 2021 a realização de auditoria de suas demonstrações financeiras 
pela mesma firma de auditoria que prestar serviços ao Banco Triângulo S.A.. 2) Aprovada, a destinação 
do lucro líquido apurado no exercício social de 2020, no valor total de R$ 28.667.047,64, conforme abaixo: 
a) R$ 1.347.642,05, para formação da Reserva Legal; b) R$ 1.714.206,59, para distribuição de Juros 
Sobre Capital Próprio (JCP), cujo pagamento foi realizado durante o ano de 2020, ficando assim ratificado 
pelos Acionistas o pagamento. Considerando a realização do pagamento de Juros Sobre Capital Próprio 
os acionistas, aprovaram a não distribuição de dividendos adicionais. c) O saldo remanescente, no valor 
de R$ 25.605.199,00, destinados à Reserva para Expansão. 3) Aprovada, a remuneração global anual 
dos administradores para o exercício social de 2021 no valor total de até R$ 10.000,00. 4) Aprovada a 
reeleição dos conselheiros abaixo, com mandato de 01 ano, até a AGO da Companhia que ocorrer no ano 
de 2022: I. Alair Martins Júnior, CPF nº 534.270.256-91, Cédula de Identidade nº MG-6.174.536 - PC/
MG; II. Juscelino Fernandes Martins, CPF nº 526.406.806-25, Cédula de Identidade nº MG-2.195.903 
- PC/MG; III. Renato Fernandes Martins, CPF nº 460.664.896-15, Cédula de Identidade nº 12.654.716 
- SSP/SP. Os Conselheiros eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos 
Termos de Posse, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei. Nada 
mais. Assinam digitalmente o Presidente da Mesa, Juscelino Fernandes Martins, a secretária Elis Simeão 
Christino, bem como o advogado Pauliran Gomes e Silva, inscrito na OAB/MG sob o nº 70.112. 
Uberlândia/MG, 26/04/2021. Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa Almar Holging 
Financeira S/A, de NIRE 31300100995 e protocolado sob o número 21/408.638-1 em 14/05/2021, 
encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8528628, em 17/05/2021. O ato foi deferido 
eletronicamente pelo examinador Zulene Figueiredo. Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de 
Paula Bomfim.

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária VICTORIA FARIAS BASTOS - 39895 (CTPS 000087859/ 
série 0045 GO) que, considerando que a colaboradora apresentou atestado na empresa datado de 08/05/2021 
(com afastamento de horas das 20:30 às 00:00), e este foi objeto de investigação interna por parte da Callink, onde 
foi constatada a inveracidade ao referido atestado, a colaboradora está dispensada por Justa Causa, a partir da 
data 20/05/2021, em virtude da falta grave cometida, caracterizada como ato de improbidade, mau procedimen-
to, desídia e ato de indisciplina, com fulcro no art. 482, alíneas “a”, “b”, “e” e “h”, da CLT. Fica a funcionária comunica-
da que deverá apresentar sua CTPS no dia do acerto rescisório, junto ao Atendimento RH da empresa, 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 comunica-
da que o acerto rescisório/homologação será no Atendimento RH, dia 28/05/2021 às 15:00 horas no seguinte 
endereço: Rua Niterói, nº 1771.

SINDICATO DOS FEIRANTES DO MUNICIPIO DE UBERLÂNDIA CNPJ: 22.237.614/0001-24
AV. DR. JAIME RIBEIRO DA LUZ, 1882 – SANTA MÔNICA 3216-1150

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Assembléia Geral Ordinária

Uberlândia, 07 de maio de 2.021

O Sindicato dos Feirantes de Uberlândia, através do seu Presidente Anibal de Paula Silveira. Convoca 
todos os feirantes para uma Assembleia Geral Ordinária no dia 31 de maio de 2.021 na Sede do Sindicato 
dos Feirantes, sito a Av. Dr. Jaime Ribeiro da Luz, N°1882, Bairro Santa Mônica. As 14:00hs em primeira 
convocação com quórum de maioria absoluta de associados que estejam em pleno exercícios de seus 
direitos sociais, ou as 14h:30min em segunda convocação com qualquer números de associados 
presente. Assembleia obedecendo recomendações e deliberações dos órgão competentes de enfrenta-
mento ao Covid-19 (uso de máscara, uso de álcool gel, distanciamento de 02 metros entre as cadeiras)
Assunto em pauta:
 • Prestação de Conta de novembro de 2020 até abril de 2.021
 • Assuntos gerais.
Atenciosamente.

Anibal de Paula Silveira - Presidente do Sindicato dos Feirantes
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TERÇA-FEIRA
25 DE MAIO DE 2021

Instituto estuda tratamento  
com plasma de vacinados
 | PARTICIPAM DA EXPERIÊNCIA PACIENTES DO RIO DE JANEIRO E RIO GRANDE DO SUL

 � AGÊNCIA BRASIL

O Instituto de Hematolo-
gia Arthur de Siqueira 
Cavalcanti (Hemorio), 

vinculado à Secretaria de Esta-
do de Saúde do Rio de Janeiro 
(SES-RJ), inicia nesta semana 
a coleta de plasma (parte lí-
quida do sangue) de doadores 
que tenham recebido as duas 
doses de vacina contra a co-
vid-19, há pelo menos 14 dias.

O plasma coletado será 
usado em estudo inédito de-
nominado Immuneshar, que 
vai testar uma nova opção 
de tratamento contra o novo 
coronavírus. O material será 
aplicado em pacientes maiores 
de 40 anos com covid-19 e 
que estejam na fase inicial da 
doença, disse nesta segunda 
(24) à Agência Brasil o diretor 
do Hemorio, Luiz Amorim.

O estudo será feito em con-
junto com a Pontifícia Universi-
dade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUC-RS), Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), SES-RJ, Hospital 
Virvi Ramos (RS), Secretaria 

Municipal de Saúde de Caxias 
do Sul e Universidade Feevale 
(RS).

Essa é a primeira pesquisa 
multicêntrica do país a utilizar 
o plasma doado por pessoas 
com o esquema vacinal com-
pleto, para tratar pacientes no 
estágio inicial da doença. O 
projeto tem financiamento do 
Ministério da Ciência, Tecno-
logia e Inovações.

De acordo com o Hemorio, 
a técnica de usar o plasma con-
valescente, também chamado 
plasma hiperimune, foi adotada 
durante a epidemia da Gripe 
Espanhola, em 1918 e, segun-
do os pesquisadores, pode 
ser uma esperança para o tra-
tamento do novo coronavírus, 
principalmente nos casos leves 
e moderados. Eles acreditam 
que como a vacina produz um 
tipo específico de anticorpo, em 
tese mais eficiente no combate 
ao vírus, o tratamento com o 
plasma pode reduzir as taxas 
de internação dos pacientes.

Luiz Amorim informou que 
serão tratados 380 pacientes, 
maiores de 40 anos de idade, 
atendidos em unidades de 

ESPERANÇA

Pronto Atendimento (UPAs) da 
rede de saúde do Rio de Janei-
ro e do Rio Grande do Sul, que 
tenham confirmado a infecção 
pelo novo coronavírus, que es-
tejam no máximo no terceiro dia 
de sintomas, sem necessidade 
de internação hospitalar e que 
concordem em participar da 
pesquisa.

Desse total, metade rece-
berá a transfusão de plasma, 
para que possa ser feita análise 
comparativa da eficácia do pro-
duto. A escolha dos pacientes 
que receberão o plasma ou 
farão o tratamento padrão será 
aleatória, por sorteio. Esse é 

um procedimento padrão em 
pesquisas, afirmou o diretor 
do Hemorio. Elas terão que 
assinar um termo de consenti-
mento para participar do estudo 
e vão se recuperar em casa, 
com acompanhamento dos 
pesquisadores.

Luiz Amorim estimou que o 
estudo deverá ser concluído em 
até três meses. Os resultados 
serão avaliados em conjunto 
por todas as instituições envol-
vidas no projeto. “Quanto mais 
centros estiverem participan-
do, mais rapidez teremos nos 
resultados”, disse o diretor do 
Hemorio.

ITAMAR CRISPIM/FRIOCRUZ

Farão parte dos 
testes 380 pessoas 
maiores de 40 anos
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