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26 de Janeiro de 2020

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO COM PRAZO
DE 15 DIAS
O HOSPITAL CÉSAR LEITE, pessoa jurídica de direito privado, sem
!"# $%&'()*+,#- *"#&'*), ", ./01 #,2 "3 445467589:;888:<==- &,>
sede na Praça Dr. César Leite, n° 383, Bairro Centro, em Manhuaçu/MG, CEP: 36.900-000, operador do Plano de Saúde PLANCEL,
representado por seu Diretor, Dr. Leandro Satler Campos, na forma
da lei, NOTIFICA os consumidores abaixo arrolados, os quais não
foram localizados nos endereços conferidos à operadora, a comparecerem no escritório do PLANCEL, situado Rua Maestro Filomeno dos
Santos, nº 05, Bairro Centro, em Manhuaçu, CEP: 36.900-000, entre
08h00m e 17h00m dos dias úteis de segunda a sexta-feira, e no prazo
improrrogável de 15 (quinze) dias corridos, a contar deste Edital, para
PAGAMENTO do débito existente, sob pena de rescisão do Contrato de Plano de Saúde, caso não ocorra a regularização da situação
do consumidor. Em caso de dúvidas o consumidor poderá entrar em
contato, durante o horário comercial, pelo telefone: (33) 3331-3470.

Edital de Convocação de Eleição
SINTRAMIRIM
Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação
de Mercadorias e Armazenagem em Geral de
Manhumirim e Região
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ELEITORAL
Sindicato dos Trabalhadores na Movimentação de
Q+"E$(!"&$7 + >"G$'+%$#+G +G R+"$4 (+ Q$%U<G&"&G
+ 1+#&6!; ,V8W TO3KXY3PTKSTTTP.ZX; 7&:! %$ >93 >#+%!"
,$"4!7 [+"%+"; %\ PZX; P\ $%($"; E+%:"!; Q$%U<G&"&G I
MG através de seu presidente, V&47!% 1!G<$4(! ]"+&"+,
na fora do Estatuto, vem ,^V/^,>1 assembleia geral
extraordinária para eleições da Diretoria, Conselho
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15 de fevereiro de 2020, em primeira convocação, no
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sede do sindicato. Caso ocorra empate, a nova votação
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sorteio na mesma data.
O eleitor deverá comparecer pessoalmente portando
documento de identidade, com foto, válido em todo
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de chapas, a contar da publicação do presente, sendo que
o requerimento de inscrição, cujo modelo se encontra a
disposição na sede do Sindicato, deverá ser protocolado,
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chapa estiver incompleto será protocolado e indeferido
imediatamente.
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Atlântica), devendo as chapas nomearem um delegado
para cada cidade, com o objetivo de acompanharem as
votações.
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Manhumirim – MG, 26 de janeiro de 2020.
Nilson Romualdo Freire
Presidente

Manhuaçu/MG, 22 de janeiro de 2020.
Hospital César Leite- Plancel – REG. ANS: 314706.
Dr. Leandro Satler Campos
Diretor Plancel
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28/01/2020, pelo site www.exameconsultores.com.
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08/03/2020. Maiores informações, bem como a íntegra do
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Thomé, nº 165, Triângulo, CEP 36800-000, Carangola/MG
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Magalhães Bífano - Presidente.
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