
Coleta Seletiva avança para 
Jardim Brasília e São José
 | ECOCAMINHÃO COMEÇA A PASSAR TODAS AS SEXTAS-FEIRAS NOS DOIS BAIRROS

 � DA REDAÇÃO

Os moradores dos bair-
ros Jardim Brasília e 
São José de Uberlân-

dia passam a contar com a 
Coleta Seletiva do Departa-
mento Municipal de Água e 
Esgoto (Dmae), a partir das 
13h30, nesta sexta-feira (11). 
Com este avanço, o programa 
contabiliza seis novos bairros 
nessa fase de ampliação pela 
cidade, totalizando 51 bairros 
atendidos.

O supervisor de Gestão de 
Resíduos Sólidos do Dmae, 
Arthur Rosa, explica que o 
processo de expansão já está 
trazendo números positivos, 
em relação à coleta de mate-
riais. “Nos cinco primeiros me-
ses do ano, a média mensal 
de material recolhido aumen-
tou 36 toneladas, passando 
de 224,9 ton/mês, em 2020, 
para a 260,9 ton/mês, até 
maio de 2021. Esses resul-
tados demonstram impactos 
positivos aos catadores e re-
cicladores parceiros e a toda 
a população uberlandense, já 
que contribuem para a preser-
vação de nossos recursos”, 
afirmou.

Desde 31 de maio, os inte-
grantes do Núcleo da Coleta 
Seletiva estão realizando ações 
de conscientização nos bairros 

da ampliação. O objetivo é 
informar os moradores sobre 
a Coleta Seletiva, com o dia 
e o horário da passagem do 
ecocaminhão pelas moradias 
e comércios. “Teremos, ainda, 
dez novos pontos e, para incen-
tivar a participação, entregare-
mos folhetos, imãs e bilhetes 
explicativos sobre o programa”, 
informou Arthur Rosa.

O material recolhido pelo 
ecocaminhão é destinado a 
cinco associações e uma coo-
perativa de recicladores. Além 
do Jardim Brasília e São José, a 
ampliação vai atender nos pró-
ximos quatro meses os bairros: 
Aclimação, Canaã, Chácaras 
Panorama, Granja Marileusa, 
Guarani, Ipanema, Jardim Eu-
ropa, Jardim Holanda, Mansões 
Aeroporto, Nova Uberlândia, 
Novo Mundo e Tocantins. 

 � FUNCIONAMENTO

O Ecocaminhão recolhe os 
materiais recicláveis (papel, 
plástico, vidro e metal) uma 
vez por semana nas ruas dos 
bairros atendidos e, na região 
central, o caminhão passa 
diariamente. O veículo tem a 
logomarca da coleta seletiva e 
emite um aviso sonoro de que 
a coleta seletiva está passando 
nas ruas dos bairros. Assim os 
moradores podem colocar os 
recicláveis na rua.

MEIO AMBIENTE

O QUE DESTINAR À COLETA SELETIVA

• Papel, vidro, plástico e 
metais
• Óleo de cozinha usado 
(guardado em garrafas pet)

Cuidados na hora da separa-
ção do material reciclável
• Plásticos: lave-os bem 
para que não fiquem restos 
do produto dificultando a 
triagem e o aproveitamento 
do material
• Vidros: lave-os bem e retire 
as tampas
• Latinhas de refrigerantes, 
cervejas e enlatados devem 
ser amassados ou prensados 
para facilitar o armazena-
mento
• Tetrapak: lave-as bem para 
evitar mau cheiro, a con-
taminação de outros itens 
recicláveis e surgimento de 
ratos e baratas
• Deixe todas as embalagens 
bem secas antes do descarte, 
seja qual for o material a ser 
reciclado

OBS: Não é necessária a se-

paração do material reciclável 

por tipo, somente separar o 

material seco e úmido (or-

gânico – destinado à coleta 

convencional).

Confira a programação de 

ampliação do serviço para os 

novos bairros

Junho
11/06 Jardim Brasília e São 

José

29/06 Jardim Holanda

Julho
02/07 Guarani e Tocantins

14/07 Jardim Europa

20/07 Nova Uberlândia e 

Novo Mundo

Agosto
05/08 Aclimação, Jardim 

Ipanema, Mansões Aeroporto 

e Granja Marileusa

11/08 Chácaras Panorama

23/08 Jardim Canaã
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A  CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA, CNPJ 08.331.318/0001-67, vem 
através deste comunicar a rescisão do contrato de trabalho de DOUGLAS FERNAN-
DES SILVA CTPS: 000069371 - 0135, sem justo motivo, nos termos do Art. 487, da 
CLT, a partir da presente data. Neste sentido, favor comparecer a sede da empresa 
Rua Niterói nº 1.771, Bairro: Tibery – Setor: Atendimento RH, no dia  15/06/2021 às 
15:00, munido de seus documentos (Carteira de trabalho) e itens para devolução 
(uniformes, crachá, cartões de convênios e benefícios, cadeado e headphone), bem 
como, a devolução da máquina (notebook) fornecido pela empresa e todos os itens 
conjuntos a mesma, para a realização do acerto rescisório.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COOPTUR

Através do presente edital, a Cooperativa de Trabalho no Transportes em Geral Turístico E Serviços, 
CNPJ: 23.841.160/0001-69, com sede na Rua Londres, nº 75- sala 02, Bairro Tibery, foro jurídico na 
cidade de Uberlândia, estado Minas Gerais, o Conselho de administração, todos órgãos de 
administração, conselho fiscal e 1/5 dos associados em pleno gozo de seus direitos, convoca todos os 
cooperados para comparecerem à Assembleia Geral ordinária e extraordinária dos associados, órgão 
supremo da sociedade, dentro dos limites e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios 
relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa da 
Cooptur, que através de suas deliberações vinculam todos, ainda que ausentes ou discordantes, a 
realizar-se no dia 28 de Junho 2021 em primeira convocação as 13:30 horas, segunda convocação as 
14:00 horas e em terceira convocação as 14:30 horas , onde iniciarão os trabalhos com a quantidade 
existente de cooperados, na Sede da Cooptur.
Serão deliberados os seguintes assuntos da ordem do dia:
 • Apresentação Balanço
 • Eleição do Conselho Fiscal
 • Outros

Uberlândia 10 de Junho de 2021
João Fabrício nascimento

Presidente

COMUNICADO 
Foi perdido um diploma no ano de 2021. O documento se refere ao curso de 
Administração, emitido em 2013 pela Faculdade Presidente Antônio Carlos de 
Uberlândia. O documento pertence à Jenniffer Kaitty Pereira Santos, natural de 
Uberlândia, data de nascimento 18/05/1987.
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