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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL
O Presidente do Conselho de Administração da UNIMED 
UBERLÂNDIA-COOPERATIVA REGIONAL DE TRABALHO MÉDICO LTDA, 
atendendo a deliberação do Conselho de Administração, no uso das atribuições 
conferidas pelo Estatuto Social (artigo 85, inciso II) e com fundamento no artigo 
43-A da Lei nº 5.764/71 (Lei das Sociedades Cooperativas) e também na Instrução 
Normativa nº 81 do DREI - Departamento Nacional de Registro Empresarial e 
Integração, cujo texto dispõe sobre a participação e
votação à distância em reuniões e assembleias de sociedades anônimas 
fechadas, limitadas e cooperativas, convoca os senhores(as) sócios(as) 
cooperados(as) com direito a voto, os quais nesta data somam 904 (novecentos e 
quatro), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
DIGITAL a ser realizada no dia 27 de setembro de 2.021 (segunda-feira) 
mediante participação e votação à distância (virtualmente sem participação 
presencial), via sistema eletrônico e transmissão simultânea da sede da 
cooperativa, situada na Avenida João Pinheiro, nº 639, centro, na cidade de 
Uberlândia, em primeira convocação às 17:00 horas, com a presença mínima de 
2/3 (dois terços) dos sócios com direito a voto, em segunda convocação às 18:00 
horas, com a presença de metade dos sócios mais um; e, em terceira e última 
convocação, às 19:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) sócios, para 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Apresentação e aprovação do balanço patrimonial e demonstração de 
resultados acumulados até 30 de junho de 2.021, acompanhados do 
relatório de revisão limitada de auditoria independente conforme exigido 
no item 1.5 do Anexo II da Resolução Normativa - RN nº 443 da 
ANS-Agência Nacional de Saúde Suplementar;

A transmissão da assembleia e participação e votação à distância em tempo real 
dos(as) senhores(as) sócios(as) cooperados(as) ocorrerá mediante atuação 
remota via sistema eletrônico disponibilizado pela cooperativa (Telemeeting), cujo 
acesso será disponibilizado através de um link que será enviado no email de cada 
cooperado juntamente com a senha para que todos possam se conectarem, para 
acompanhar a assembleia e votar, bastando apenas estarem conectados à 
internet através de rede WIFI ou através de dados móveis 3G/4G, os quais serão 
enviados até às 12 horas do dia 27 de setembro de 2.021 (segunda-feira) para o 
endereço de e-mail do(a) sócio(a) cooperado(a) cadastrados na cooperativa.
Estarão disponíveis para visualização e download no portal do cooperado, todos 
os documentos que serão apresentados na assembleia.
Outras informações a respeito da assembleia digital poderão ser solicitadas no 
setor de Relacionamento com o sócio cooperado pelos números 34.3239.6916 ou 
34.3239.6966.
E, na forma da lei e do estatuto social, determina que se publique o presente edital 
de convocação para que ninguém alegue ignorância.

Uberlândia-MG, 15 de setembro de 2.021.
Sávio de Moraes

Presidente do Conselho de Administração
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Fiocruz volta a entregar 
doses da AstraZeneca
 | REMESSA COM 1,7 MILHÃO DE VACINAS FOI ENVIADA AO PNI NESTA TERÇA-FEIRA (14)

 � AGÊNCIA BRASIL

A Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz) entregou, nes-
ta terça-feira (14), 1,7 

milhão de doses da vacina 
Oxford/AstraZeneca ao Progra-
ma Nacional de Imunizações 
(PNI), após duas semanas sem 
liberar remessas. Parte dessas 
doses, 50 mil imunizantes, fica-
rá no estado do Rio de Janeiro, 
e o restante seguirá para o Mi-
nistério da Saúde, em Brasília.

Segundo a fundação, o 
maior intervalo entre as remes-
sas ocorreu porque o ingre-
diente farmacêutico ativo (IFA), 
importado para a fabricação da 
vacina, só chegou ao país no 
final do mês passado.

Com o atraso na entrega, 
alguns estados, como São 
Paulo, relataram a falta da 
AstraZeneca para aplicação de 

segunda dose.  
Com este lote, a Fiocruz 

contabiliza a entrega de 93,6 
milhões de doses ao PNI, sen-
do 89,6 milhões produzidos 
no Instituto de Tecnologia em 
Imunobiológicos (Bio-Mangui-
nhos) e 4 milhões importadas 
pelo Instituto Serum, na Índia.

Está previsto para esta 
semana a entrega de uma 
nova remessa de imunizantes. 
Assim, o número de doses 
produzidas no Brasil deve 
ultrapassar a marca de 100 
milhões, contando com as vaci-
nas já entregues e as que ainda 
estão em produção e controle 
de qualidade.

A previsão foi apresenta-
da  pelo gerente do projeto 
de implementação da vacina 
Covid-19 em Bio-Manguinhos, 
Fábio Henrique Gonçalez, du-
rante a Jornada Nacional de 
Imunizações.
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Com atraso na entrega, 
alguns estados 
relataram falta da vacina 

Com este lote, a Fiocruz contabiliza a 
entrega de 93,6 milhões de doses ao 
PNI, sendo 89,6 milhões produzidos 
no Instituto de Tecnologia em 
Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) e 
4 milhões importadas pelo Instituto 
Serum, na Índia
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