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Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 06 de Novembro de 2019
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, JULIO CESAR ROCHA PEREIRA, CPF/CNPJ nº 96634731691, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço 
do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, no 
horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação 
deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 3.821,12, em 05/11/2019, sujeito 
à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 
855552323352-6 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
149036, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. Caso 
o pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser 
por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário 
ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o 
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento 
do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 06 de Novembro de 2019
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, LEONARDO ALVES DE FRANCA, CPF/CNPJ nº 03549239190, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço 
do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, no 
horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação 
deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 3.052,37, em 05/11/2019, sujeito 
à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 
878770127759-2 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
203492, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. Caso 
o pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser 
por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário 
ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o 
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento 
do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 06 de Novembro de 2019
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, RODRYGO OLIVEIRA MEDRADO, CPF/CNPJ nº 01930285655, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço 
do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, no 
horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação 
deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 6.152,84, em 05/11/2019, sujeito 
à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 
855553863483-1 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
196128, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. Caso 
o pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser 
por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário 
ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o 
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento 
do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL

A BRF   S/A – ABATEDOURO DE   AVES. TORNA   PÚBLICO   QUE   
RECEBEU   DA SUPERINTENDÊNCIA  REGIONAL  DE  MEIO  AMBIENTE  
DO  TRIÂNGULO  MINEIRO  E ALTO PARANAÍBA – SUPRAM – ATRAVÉS 
DO PROCESSO Nº 431/1996/009/2010, A CONCESSÃO DE LICENÇA DE 
OPERAÇÃONº 27/2016, PARA A ATIVIDADE ABATE DE AVES – 
LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO BERNARDES DE ASSIS, 200, 
BAIRRO JARDIM BRASÍLIA, MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, VÁLIDA 
POR 4 ANOS.

REQUERIMENTO DE LICENÇA

BRF S.A.,com sede na Rua Francisco Bernardes de Assis, n.º 200, 
Jardim Brasília, por determinação do Conselho Estadual de Política 
Ambiental, -COPAM, torna público que solicitou, através do proces-
so n.º431/1996, Renovação de Licença de  Operação,  para as  
atividades  de  abate  de aves,no  município  de Uberlândia/MG.

Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária GRAZIANE GONCALVES 
SCAIN (CTPS 000201167/série 0060 MG) que, considerando sua ausência injustifica-
da do trabalho por mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, a mesma 
está dispensada, a partir da presente data, 06/11/2019, por desídia e abandono de 
emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT. Fica a funcionária comunicada que em 48 
horas deverá comparecer ao Sesmt para realizar exame demissional, no dia do acerto 
rescisório apresentar CTPS no Atendimento RH para anotações e baixa, bem como 
deverá entregar todos equipamentos e materiais relativos à empresa. Fica a funcioná-
ria comunicada que o acerto rescisório/homologação será dia 14/11/2019 às 14:00hrs 
no Atendimento RH, no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 1771.

Cooperativa dos Recicladores de Uberlândia – CORU
CNPJ. 06.051.218/0001-51 I.E.702.278.362-0007

JUCEMG SOB NIRE N° 314000462-67

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2019 
PARA ELEIÇÕES DA NOVA DIRETORIA EXECUTIVA E CONSELHO FISCAL PARA TRIÊNIO 2019 A 
2022.

Aos 23 dias do mês de outubro de dois mil e dezenove, na sede da Cooperativa dos Recicladores de 
Uberlândia – CORU, situada na Rua Maria Abadia n°177, Bairro Jardim Brasília, CEP 38.401-674, 
nesta cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, foi realizada a Assembleia Geral Extraordinária, 
em primeira convocação ás 18:00 horas, não havendo número suficiente de convocação ás 19:00 
horas com o número suficiente de presentes conforme estabelece o Estatuto da Cooperativa, sendo 
12 (doze) cooperados presentes a seguinte ordem do dia: Eleição da Diretoria executiva e conselho 
fiscal para o triênio 2019/2022, conforme Edital. Iniciando a reunião, assumiu a Presidência dos 
trabalhos o senhor Marcos Donizete Ferreira, que em seguida nomeou para secretária da mesa a 
senhora Denise de Abreu Nascimento. Foi apresentada chapa única para concorrer ás eleições não 
havendo nenhuma chapa de oposição, sendo eleita nova diretoria assim constituída. Presidente, 
Marcos Donizete Ferreira, brasileiro, solteiro, Coletor Autônomo, residente e domiciliado nesta cidade 
de Uberlândia-MG, na Rua Guarani n°148, Bairro Jardim Manain, carteira de identidade 
n°MG-7.291.211 PCMG e CPFMF n° 366.585.966-20; Diretora de Administração e Finanças, Denise 
de Abreu Nascimento, brasileira, união estável, Coletora Autônoma, residente nesta cidade de 
Uberlândia – MG, na Rua Samaneia n°147, Bairro Jardim Manain, carteira de identidade 
MG-14.983.588 SSPMG, CPFMF nº 107.543.216-22; Comercial e Relações com o Mercado, 
Franciele Batista de Abreu Nascimento Luz, brasileira, união estável, Coletora Autônoma, residente e 
domiciliada nesta cidade de Uberlândia – MG, na Rua Dr. Manoel Tomaz Teixeira de Souza, 173, 
Bairro Tocantins, carteira de identidade n° MG-19.866.419 PCMG, CPFMF n° 019.677.566-35; Diretor 
Técnico, João Batista Ferreira dos Passos, brasileiro, solteiro, Coletor Autônomo, residente e 
domiciliado nesta cidade de Uberlândia-MG, na Rua Guanandi n° 148, Bairro Jardim Manain, carteira 
de identidade n° MG-3.822.016 SSPMG, CPFMF n° 564.982.686-20; Conselho Fiscal Efetivos: 
Primeira Conselheira, Claudenisia Portilho da Silva, brasileira, solteira, Coletora Autônoma, residente 
e domiciliada nesta cidade de Uberlândia-MG, na Rua Guanandi n° 148, Bairro Jardim Manain, 
carteira de identidade n° MG-6.663.576 SSPMG, CPFMF n° 888.840.906-87; Segunda Conselheira, 
Keli Cristina Silvano Araujo, brasileira, união estável, Coletora Autônoma, residente e domiciliada 
nesta cidade de Uberlândia, na Rua dos Marrecos n°178 Bairro Jardim das Palmeiras, carteira de 
identidade n° MG-15.934.390 PCMG, CPFMF n° 091.913.096-89; terceiro Conselheiro, Lienilda 
Divina Caetano, brasileira, solteira, Coletora Autônoma, residente e domiciliado nesta cidade de 
Uberlândia-MG, na Rua Guanandi n° 148, Bairro Jardim Manain, carteira de identidade n° 
MG-13.735.040 SSPMG, CPFMF n° 016.567.416-44; Conselho Fiscal Suplentes: Matheus Henrique 
Ferreira Silva, brasileiro, solteiro, coletor autônomo, residente e domiciliado nesta cidade de 
Uberlândia-MG, na Rua Guarani, 148, Bairro Jardim Manain, carteira de identidade n° 
MG-18.749PCMG, CPFMF n° 129.543.886-09; Flávio Guiomar dos Santos, brasileiro, solteiro, coletor 
autônomo, residente e domiciliado nesta cidade de Uberlândia-MG, na Rua Chapada do Apodi, 33, 
Bairro Seringueira, Uberlândia-MG, carteira de identidade n°MG-8030.657 PCMG, CPFMF n° 
999.061.716-34. O mandato da Diretoria Executiva é de 03(três) anos com início em 23 de Outubro 
de 2019 e término em 22 de Outubro de 2022 e do Conselho Fiscal é de um ano com início em 23 de 
Outubro de 2019 e término em 22 de Outubro de 2020. Todos os membros da Diretoria e do Conselho 
fiscal eleitos declaram não haver nenhum impedimento para exercer as suas funções (conforme 
ART.1011 parágrafo primeiro da lei 10.406 CC/2002). Esgotada a ordem do dia, foi franqueada a 
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, não tendo nenhum dos presentes se manifestado, foi 
encerrada a reunião, lavrando-se no livro próprio a presente ata que foi assinada por todos os 
cooperados presentes: Presidente da reunião Marcos Donizete Ferreira, Secretária, Denise de Abreu 
Nascimento, Franciele Batista de Abreu Luz, João Batista Ferreira dos Passos, Claudenisia Portilho 
da Silva, Keli Cristina Silvano Araújo, Lienilda Divina Caetano, Matheus Henrique Ferreira Silva, Flavio 
Guiomar dos Santos, Alvarina da Cruz. Esta é Cópia fiel da ata lavrada no livro próprio. Assina 
digitalmente o Senhor Marcos Donizete Ferreira, Presidente da Diretoria Executiva Eleita.

PARA MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADAS.PREFEITURA
MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO através da
DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de
materiais (faca de cozinham abridor de lata, bacia de alumínio, caçarola de alumínio, cortador
manual e outros). A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta
até as 09:00 horas do dia 09/12/2019, no endereço  www.comprasgovernamentais.gov.br,
Uberlândia/MG, 07 de novembro de 2019.TANIA MARIA DE SOUZA TOLEDO.SECRETÁRIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS
Nº. 775/2019 CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 799/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS
- Realizará licitação supramencionada - Objeto: Fornecimento de carne de frango,
em atendimento à Secretaria acima citada. A sessão pública na Internet para
recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 09/12/2019, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 06 de novembro de
2019.TANIA MARIA DE SOUZA TOLEDO.Secretária Municipal de Educação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 760/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará licitação supramencionada - Objeto: Fornecimento de ovos, em atendimento à
Secretaria acima citada. A sessão pública na Internet para recebimento das Propostas
estará aberta até as 09:00 horas do dia 05/12/2019, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 06 de novembro de 2019.TANIA
MARIA DE SOUZA TOLEDO.Secretária Municipal de Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
Chamada Pública com vista ao credenciamento das empresas especializadas interessadas em
prestar serviços ambulatóriais em fisioterapia para atender a Rede Municipal de Saúde, de
acordo com as diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS sendo estes: Grupo 03 - Procedimentos
Clínicos, Sub grupo 01- Consultas/Atendimento/Acompanhamento e 02- Fisioterapia  para
atender a Rede Municipal de Saúde, todos constantes da Tabela de Procedimentos, Medicamentos,
OPM do SUS em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.O Edital encontra-se a disposição
na Diretoria de Compras, na Av. Ubiratan Honório de Castro, 826, bairro Santa Mônica, telefone
0xx 34-3239-2488, das 12 às 17 horas e no sitio do Município www.uberlandia.mg.gov.br. A
entrega dos Envelopes, com documentação, deverá ser feita diretamente na Diretoria de
Compras da Prefeitura Municipal de Uberlândia, situada nesta cidade na Av. Ubiratan Honório
de Castro, 826, bairro Santa Mônica, telefone 0xx 34-3239-2488, até o dia 12/12/2019, às 13:00
horas, ocasião em que ocorrerá a sessão pública. Uberlândia-MG,  06 de novembro de 2019.
GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.Secretário Municipal de Saúde

AVISO
CHAMADA PÚBLICA  Nº 751/2019

LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL ON-LINE/PRESENCIAL
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRALINA-MG torna público, que levará á LEILÃO PÚBLICO 
ON-LINE/PRESENCIAL (SIMULTÂNEO), Através do site www.rafaelleiloeiro.com.br com inicio dia 

25/10/2019. E no Plenário da Câmara Municipal de Centralina-MG, Rua dos Cristinos nº 648, centro 
– NO DIA 12 DE NOVEMBRO DE 2019 ÁS 14:00HRS, (44) TERRENOS URBANOS DE 195m² a 

230m², de R$ 16.000,00 a R$ 18.000,00, pagamento á vista ou parcelado em 20% de entrada mais 
10 parcelas, CONFORME EDITAL. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br.34-99116-3933.

Rafael Araújo Gomes-Leiloeiro Público Oficial-JUCEMG Nº 941

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de 
Uberlândia, com base territorial em Uberlândia, Abadia dos Doura-
dos, Araguari, Araporã, Cascalho Rico, Douradoquara, Estrela do 
Sul, Grupiara, Indianópolis, Iraí de Minas, Monte Alegre de Minas, 
Monte Carmelo, Nova Ponte, Pedrinópolis, Romaria, Santa Juliana  
e Tupaciguara, convoca todos os sócios e interessados, trabalhado-
res da empresa Aliança de Ouro Transportes e Turismo Ltda., para 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 18 (dezoito) 
de novembro de 2.019, segunda-feira, às 08h30min (oito horas e 
trinta minutos), em primeira convocação, à Av: Fernando Vilela nº 
1.449, Bairro Martins, Uberlândia/MG., sede do Sindicato, para 
tratar da seguinte ordem do dia: a) - Leitura do Edital de Convoca-
ção; b) – Elaboração da pauta de reivindicações a ser pleiteada 
junto à empresa Aliança de Ouro Transportes e Turismo Ltda.; c) – 
Autorização à Diretoria para formalizar Acordo Administrativo e na 
inviabilidade de Acordo Administrativo, poderes para ajuizar Dissí-
dio Coletivo; d) – Concessão de uma importância em favor do Sindi-
cato a ser fixada pela Assembleia; e) – Palavra Franca; f) – Encerra-
mento. Não havendo na hora acima indicada número legal para 
instalação da Assembleia em primeira convocação, os trabalhos 
serão iniciados uma hora após, em segunda convocação, ou seja, 
às 09h30min (nove horas e trinta minutos), no mesmo dia e local, 
com qualquer número de presentes, e, as decisões tomadas preva-
lecerão para todos os efeitos. Uberlândia, 08 de novembro de 
2.019. CÉLIO MOREIRA DA SILVA - Presidente.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Uberlândia, 
com base territorial em Abadia dos Dourados, Araporã, Cascalho Rico, 
Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Indianópolis, Iraí de Minas, Monte 
Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Pedrinópolis, Romaria, Santa 
Juliana e Tupaciguara, convoca todos os sócios e interessados, emprega-
dos das empresas de Coleta, Limpeza e Industrialização do Lixo, pertencen-
tes à categoria profissional, para Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada no dia 13 (treze) de novembro de 2.019, quarta-feira, às 17h00min 
(dezessete horas), em primeira convocação, na sede do Sindicato, à Av: 
Fernando Vilela, nº 1.449, bairro Martins, Uberlândia/MG., para tratar da 
seguinte ordem do dia: a) – Leitura do Edital de Convocação; b) – Elabora-
ção da pauta de reivindicações a ser pleiteada junto ao Sindicato Patronal; 
c) – Autorização à Diretoria do Sindicato para firmar Convenção Coletiva de 
Trabalho e na inviabilidade, poderes para ajuizar Dissídio Coletivo; como 
também outorgar os mesmos poderes à comissão de negociação, eleita em 
AGE, realizada na FETTROMINAS; d) – Autorização a Diretoria para 
negociar e formalizar Acordo direto e individualmente com as empresas 
quando viável; e) – Deliberar sobre contribuições à entidade, observado o 
disposto nos artigos 8º, III, IV e VI; 7º, VI e XXVI da Constituição Federal, 
combinado com o disposto nos artigos 545, 513, alínea "e", 462, 578, 579 e 
582 da CLT, tudo com observância do que dispõe a Lei 13.467/2017 e, 
também com o disposto no Artigo 8º da Convenção 95 da OIT; f) – Palavra 
Franca; g) – Encerramento. Não havendo na hora acima indicada, número 
legal para instalação da Assembleia em primeira convocação, os trabalhos 
serão iniciados uma hora após, em segunda convocação, no mesmo dia e 
local, com qualquer número de presentes, e, as decisões tomadas prevale-
cerão para todos os efeitos. Uberlândia, 08 de novembro de 2019. CÉLIO 
MOREIRA DA SILVA – Presidente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM TRANSPORTES
 RODOVIÁRIOS DE UBERLÂNDIA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Sindicato supra, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os empregados 
das empresas sediadas nos municípios da base territorial da entidade, que operam com transporte 
de passageiros em linhas intermunicipais, interestaduais, fretamento e turismo, sócios e interessa-
dos, para Assembléia Geral Extraordinária com a finalidade de dar início às negociações coletivas 
da categoria e firmamento de instrumentos coletivos de trabalho. Para viabilizar a maior participa-
ção possível de trabalhadores, a Assembléia acontecerá de forma itinerante, na porta das 
empresas empregadoras estabelecidas na cidade sede e nas demais cidades da base territorial, 
onde houver possibilidade de realização. A Assembléia Geral Permanente Itinerante iniciará no dia 
13 (treze) de novembro de 2019, às 07h00min (sete horas), em primeira convocação, na Avenida 
Fernando Vilela, nº 1.449, bairro Martins, Uberlândia/MG, sede da Entidade Profissional, e se 
estenderá até o dia 18 (dezoito) de novembro de 2019, em razão das peculiaridades dos horários 
dos trabalhadores e para maior participação possível. Quando da realização das Assembléias será 
tratada a seguinte ordem do dia: a) – Leitura do Edital de Convocação; b) – Discussão e delibera-
ção sobre a Pauta de Reivindicações salariais e de condições de trabalho dos trabalhadores 
rodoviários, lotados no transporte coletivo de passageiros intermunicipal, interestadual, fretamento 
e turismo, cuja pauta, após aprovada, será remetida ao Sindicato das Empresas de Transporte de 
Passageiros no Estado de Minas Gerais - SINDPAS, com vistas à celebração de Convenção 
Coletiva de Trabalho, para vigorar de Março de 2.020 a Fevereiro de 2.021; c) – Autorização à 
Diretoria do Sindicato para firmar Convenção Coletiva de Trabalho e na inviabilidade, por 
frustração da negociação, poderes para ajuizar Dissídio Coletivo, como também outorgar os 
mesmos poderes à comissão de negociação, eleita em AGE, realizada na FETTROMINAS; d) – 
Autorização à Diretoria para negociar e formalizar acordo direto e individualmente com as 
empresas quando viável, inclusive com Real Expresso Ltda., Manos Transportes e Turismo Ltda., 
Prainhense Transportes Ltda., Viação Platina Ltda., Transcunha Fretamento e Turismo Ltda., TMG 
Turismo Ltda., Milenium Transportes Ltda., Pradustur Ltda., Aliança de Ouro Transportes e 
Turismo Ltda., etc.; e) - Deliberar sobre contribuições à entidade, observado o disposto nos Artigos 
8º, III, IV, VI, 7º, VI, XXVI da Constituição Federal, combinado com o disposto nos artigos 545, 513, 
alínea “e”,  462, 578, 579 e 582 da CLT, tudo com observância do que dispõe a Lei 13.467/2017 e, 
também, com o disposto no art. 8º da Convenção 95 da OIT; f) – Palavra Franca; g) - Encerramen-
to. Fica registrado que a assembléia ora convocada ocorrerá de forma a prestigiar/viabilizar a 
participação ampla e democrática dos trabalhadores da categoria, motivo pelo qual a entidade 
sindical profissional se deslocará para as portas das empresas empregadoras, ou seja, posto de 
trabalho, ao longo do período acima especificado, realizando-se assim a assembléia. Portanto, 
considerando a inequívoca facilidade/acessibilidade de participação dos trabalhadores da 
categoria no evento, as decisões tomadas pelos presentes, prevalecerão para todos os efeitos. 
Uberlândia, 08 de novembro de 2019. CÉLIO MOREIRA DA SILVA – Presidente. 

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Uberlândia, 
com base territorial em Uberlândia, Abadia dos Dourados, Araguari, Arapo-
rã, Cascalho Rico, Douradoquara, Estrela do Sul, Grupiara, Indianópolis, Iraí 
de Minas, Monte Alegre de Minas, Monte Carmelo, Nova Ponte, Pedrinópo-
lis, Romaria, Santa Juliana e Tupaciguara, convoca todos os sócios e 
interessados, empregados das empresas de Asseio e Conservação e 
Similares, pertencentes à categoria profissional, para Assembléia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 13 (treze) de novembro de 2019, às 
17h30min (dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação, na 
sede do Sindicato, à Avenida Fernando Vilela, nº 1.449, bairro Martins, 
Uberlândia/MG., para tratar da seguinte ordem do dia: a) – Leitura do Edital 
de Convocação; b) – Elaboração da pauta de reivindicações a ser pleiteada 
junto ao Sindicato Patronal; c) – Autorização à Diretoria do Sindicato para 
firmar Convenção Coletiva de Trabalho e na inviabilidade, poderes para 
ajuizar Dissídio Coletivo; como também outorgar os mesmos poderes à 
comissão de negociação, eleita em AGE, realizada na FETTROMINAS; d) – 
Autorização a Diretoria para negociar e formalizar Acordo direto e individual-
mente com as empresas quando viável; e) – Deliberar sobre contribuições à 
entidade, observado o disposto nos artigos 8º, III, IV e VI; 7º, VI e XXVI da 
Constituição Federal, combinado com o disposto nos artigos 545, 513, 
alínea "e", 462, 578, 579 e 582 da CLT, tudo com observância do que dispõe 
a Lei 13.467/2017 e, também com o disposto no Artigo 8º da Convenção 95 
da OIT; f) – Palavra Franca; g) – Encerramento. Não havendo na hora acima 
indicada, número legal para instalação da Assembléia em primeira convoca-
ção, os trabalhos serão iniciados uma hora após, em segunda convocação, 
no mesmo dia e local, com qualquer número de presentes, e, as decisões 
prevalecerão para todos os efeitos. Uberlândia, 08 de novembro de 2019. 
CÉLIO MOREIRA DA SILVA – Presidente.

ABANDONO DE EMPREGO
Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S.A., empresa com sede em Uberaba - MG, Rodovia BR - 050, Km 121, 
s/n Distrito Industrial l, CEP 38.056-050, inscrita no CNPJ.: 08.493.354/0001-27, convoca o Sr. 
BENEDITO DONIZETE DE OLIVEIRA, CTPS: 47011, série: 08 MG, respectivamente, a comparecer 
em sua sede no prazo máximo de 48h (quarenta e oito horas) sob pena de configurar abandono de 
emprego, sujeito às penalidades previstas no art. 482 da CLT
Residente em Uberlândia.
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