
 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - ASSOCIAÇÃO JARDINS GÊNOVA

A Associação Jardins Gênova, CNPJ 12.550.979/0001-50, localizada na Avenida dos 
Jardins, nº 1500, Bairro Nova Uberlândia, Uberlândia-MG, por meio do Presidente do 
Conselho Deliberativo, Sr. Gutemberg Curi de Faria Júnior, convoca os seus Associados 
para Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 24 de junho de 2021, às 19h00 em 
primeira convocação e 19h30 em segunda convocação com qualquer número de 
Associados, na área externa da Administração do Jardins Gênova, localizada na Avenida 
dos Jardins, nº 1500, Bairro Nova Uberlândia na cidade de Uberlândia - Minas Gerais, 
para discutirem a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas do ano de 2020, e apreciação do parecer da auditoria.
2. Eleição da nova Diretoria e Conselho para a gestão 01/07/2021 a 30/06/2023. As 
chapas deverão inscrever-se previamente com antecedência de dois (02) dias à 
realização da Assembleia. Cada chapa deverá conter: uma Diretoria Executiva, composta 
por 03 (três) membros, e pelo Conselho Deliberativo, composto por 05 (cinco) conselhei-
ros efetivos e 05 (cinco) conselheiros suplentes.

Aqueles que desejarem fazer uso da palavra durante a Assembleia deverão inscrever-se 
previamente com antecedência mínima de 02 (dois) dias antes da sua realização sob 
pena de não poder manifestar-se. 
O associado inadimplente poderá participar da Assembleia, porém não será permitido, se 
pronunciar, votar, requerer questão de ordem ou deliberar sobre qualquer questão. 

Uberlândia-MG, 09 de junho de 2021. 
GUTEMBERG CURI DE FARIA JUNIOR

PRESIDENTE DO CONSELHO DELIBERATIVO
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Menos de 30% comparecem 
para vacinação da gripe
 | CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA ENTRA NA 3ª FASE NESTA QUARTA

 � AGÊNCIA BRASIL

Menos de 30% do públi-
co-alvo compareceu a 
um posto de saúde para 

tomar a vacina de gripe este ano. 
A 2ª fase da Campanha Nacional 
de Vacinação contra a Influenza 
2021 terminou nesta terça (8) com 
23 milhões de doses aplicadas, 
para um total de 79,7 milhões de 
pessoas aptas a receber a vacina.

O foco da 2ª fase era imunizar 
idosos com mais de 60 anos e 
professores. Foram contempladas 
15,3 milhões de pessoas – menos 
da metade das 33 milhões espe-
radas pelo Ministério da Saúde.

Até o momento, foram distri-
buídas 58,3 milhões de doses. 
O grupo mais atendido foi o de 
idosos (9,9 milhões de doses), 
seguido por crianças (8,3 mi-
lhões), trabalhadores da saúde 
(2,3 milhões), gestantes (978 mil) 
e professores (836 mil).

A cobertura vacinal por seg-
mentos foi mais ampla em crian-
ças (52,3%), puérperas (50,9%) e 
gestantes (45,8%). Na compara-
ção entre unidades da Federação, 
as melhores coberturas vacinais 

foram registradas no Distrito Fede-
ral (104%), em Sergipe (33,8%), 
no Piauí (34,3%), em Minas Ge-
rais (34,2%) e na Paraíba (34,1%).

A campanha foi iniciada em 12 
de abril. A 1ª fase teve como foco 
crianças entre 6 meses e 6 anos, 
povos indígenas, trabalhadores 
da área da saúde, gestantes e 
mulheres puérperas (que estão 
no período de até 45 dias após o 
parto). A 1ª fase foi encerrada em 
10 de maio. Na ocasião, foram 
vacinados 8% do público-alvo.

A partir desta quarta (9) tem 
início a 3ª fase da campanha 
vacinação contra a Influenza que 
pretende imunizar cerca de 22 
milhões de pessoas até 9 de ju-
lho. Compõem esse público-alvo 
integrantes das Forças Armadas, 
de segurança e de salvamento; 
pessoas com comorbidades, 
condições clínicas especiais ou 
com deficiência permanente; 
caminhoneiros; trabalhadores 
de transporte coletivo rodoviário; 
trabalhadores portuários; funcio-
nários do sistema de privação 
de liberdade; população privada 
de liberdade; e adolescentes em 
medidas socioeducativas.

SAÚDE

MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

Segunda etapa terminou nesta terça 
com 23 milhões de doses aplicadas
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