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CARTA CONVITE – ASSEMBLEIA DE SÓCIOS

PORTAL BRASIL INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

CNPJ 04.491.731/0001-38 - NIRE 31206251004

ANTÔNIO BORGES FREITAS JÚNIOR, brasileiro, empresário, portador da cédula profissional nº 
41.943/D CREA-MG, na qualidade de sócio administrador da PORTAL BRASIL INCORPORADORA E 
CONSTRUTORA LTDA, no uso das atribuições previstas na lei e no contrato social, conforme 
Cláusula Décima Primeira, Parágrafos Primeiro e Segundo, convoca a Sra. SÔNIA MARIA RESENDE 
BORGES, brasileira, divorciada, advogada, com endereço na Av. Leopoldino de Oliveira nº 4.032 apto 
300, Bairro Centro, CEP: 38.010-000, Uberaba - MG, inscrita na OAB sob o n.º 52.789 e inscrita no 
CPF sob o nº 449.374.236-49, na qualidade de sócia, para a Assembleia de Sócios a ser realizada no 
dia 18/12/2019, no endereço situado à Avenida dos Vinhedos nº 71, 8º Andar, salas 801 e 804 do 
Edifício Torre Sul Empresarial, Uberlândia – MG, CEP 38.411-159, em primeira convocação às 09h30 
e em segunda convocação às 10h00 a ser realizada nos termos do Contrato Social, com a presença 
de qualquer número de sócios, desde que presentes ¾ do capital social, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia:

Pauta da Assembleia de Sócios:

 1- Alteração do endereço da matriz da empresa, atualmente situado na Rua Duque de 
Caxias nº 504, sala 204, Bairro Centro, CEP 38.400-142, Uberlândia - MG, passando, após a 
alteração a funcionar na mesma cidade de Uberlândia – MG., porém na Avenida Mato Grosso nº 915 
Letra D-2, Bairro Nossa Senhora Aparecida CEP: 38.400-724.

 2- Outros assuntos de interesse geral para deliberação.
Uberlândia – MG, 27 de novembro de 2019

Antônio Borges Freitas Júnior

COMUNICADO FECHAMENTO DE CONVENÇÃO COLETIVA
O Sindicato dos Empregados no Comércio de Uberlândia e Araguari, CNPJ 
25.649.153/0001-95, com sede na Av. Fernando Vilela 1421, Bairro Osvaldo em 
Uberlândia-MG, leva a efeito de conhecimento de todos os trabalhadores do comércio 
de Uberlândia, em conformidade com o Termo de Ajustamento de Conduta- TAC 
015/2.006 celebrado junto ao Ministério Público do Trabalho PRT/3ª Região Ofício de 
Uberlândia , que a Convenção Coletiva de Trabalho 2.019/2.020, foi assinada com os 
representantes da categoria econômica do comércio da cidade de Uberlândia-MG em 
29/11/2.019, iniciando a partir desta data a contagem do prazo de que trata a cláusula 
50ª- Contribuição Assistencial.
Desta forma a fim de que se produzam os efeitos legais, damos publicidade ao ato.

Uberlândia 29 de Novembro de 2019.

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE UBERLÂNDIA E ARAGUARI
LUIS SERGIO DOS SANTOS

Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
De acordo com o artigo 2 item II do seu Estatuto Social, o SINDHART – Sindicato das Empresas 
Holdings, de Prestação de Serviços de Administração de Recursos Humanos, Redes de Dados, 
Assessoramento, Consultoria e Informações de Uberlândia, representado pelo seu Presidente 
Executivo, o Sr. Pérsio José de Oliveira, convoca os representantes das Empresas de Teleserviços, 
demais Empresas que possuam dentre suas atividades, a atividade de Teleserviços, as Empresas de 
Telecomunicações, Telefonia Fixa e Móvel, Centros de Teleatendimento, Call Centers, Transmissão 
de Dados e Correio Eletrônico, Serviços Troncalizados de Comunicação, Rádio Chamadas, 
Telemarketing, Empresas de Projeto, Construção, Instalação, Implantação e Manutenção de Redes e 
Serviços de Telecomunicações e Operação de Equipamentos e Meios Físicos de Transmissão de 
Sinal e Operadores de Mesas Telefônicas, com abrangência territorial em Uberlândia/MG., que 
possuam em seu portfólio de atividades a prestação de teleserviçoes em geral, serviços de teleatendi-
mento, telemarketing ativo e/ou recepetivo, caracterizados como empregadores nos termos do artigo 
2º. da CLT – Consolidação das Leis do Trabalho e que possuam em seus quadros trabalhadores 
caracterizados como empregados nos termos do artigo 3º da CLT, para participar da ASSEMBLÉIA a 
ser realizada no dia 10 de dezembro de 2019, na Avenida Vinhedos, nº 71, 7º andar, Sala 704,  Bairro 
Morada da Colina, Edifício Torre Empresarial Sul, Uberlândia-MG, às 09:30 horas em primeira 
chamada e às 10:00 horas na segunda chamada com qualquer número de participantes, para 
deliberar sobre o seguinte assunto: 1 - Autorização das Empresas para a diretoria do SINDHART 
realizar a negociação da Convenção Coletiva de Trabalho 2020/2022, data base Janeiro, com o 
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EMPRESAS DE TELECOMUNICACOES DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS - SINTTEL-MG, CNPJ n. 17.449.463/0001-38, 2 – Aprovação da Contribuição de 
Fortalecimento Patronal; 3 – Aprovação da Taxa Assistencial Patronal. Por questões de logistica, o 
SINDHART solicita que as empresas confirmem presença até o dia 06 de dezembro de 2019.Uberlân-
dia / MG, 29 dezembro de 2019.

PÉRSIO JOSÉ DE OLIVEIRA
Presidente Executivo
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URUGUAI

POU É CONFIRMADO 
como novo presidente

 A corte eleitoral uruguaia 
anunciou ontem que o vence-
dor das eleições presidenciais 
é o candidato do partido Na-
cional (blanco), Luis Lacalle 
Pou, 46.

Depois de dias de uma 
contagem minuciosa dos cha-
mados “votos observados”, 
a oposição volta ao poder no 
Uruguai por uma diferença 
de cerca de 1% de votos -o 
escrutínio final será divulgado 
até sábado (30), porém a corte 
afirmou que a distância entre 
Lacalle Pou e o candidato go-
vernista, da centro-esquerdista 
Frente Ampla, é irreversível.

“Meu reconhecimento e 
agradecimento a todos os 
homens e mulheres que esti-
veram defendendo os votos e 
a democracia em cada mesa 
nos últimos dias”, disse Lacalle 
Pou por meio de sua conta no 
Twitter.

Daniel Martínez reconhe-
ceu a derrota pela mesma 
via e disse que pretende se 
reunir com o vencedor nesta 
sexta-feira.

Lacalle Pou chega ao poder 
depois da segunda tentativa 
-na primeira, em 2014, perdeu 
no segundo turno para o atual 
presidente, o socialista Tabaré 
Vázquez, da coalizão de cen-
tro-esquerda, Frente Ampla.

Sua vice-presidente, Bea-
triz Argimón, 58, é presidente 
do Partido Nacional e uma co-
nhecida ativista da participação 
multipartidária das mulheres na 
política e também ativista dos 
direitos humanos e da família.

A eleição deste ano foi 
a mais apertada da história 
recente do Uruguai. As pes-
quisas, na reta final do pleito, 
mostravam uma tendência de 
diminuição da diferença entre 
ambos, embora dentro da mar-
gem de erro, quando um mês 
antes apontavam uma vitória 
de Lacalle Pou com vantagem 
de 5 a 7 pontos percentuais. 
Pesquisas internas dos par-
tidos, no sábado anterior ao 
voto, já mostravam que esta 
teria caído para 3 pontos.

A uma semana da eleição, 
havia 6% de indecisos. Segun-
do o analista político Daniel 
Chasquetti, parte destes, assim 
como parte dos eleitores de 
Lacalle Pou, “podem ter se 
assustado com a radicalização 
da mensagem de Manini Ríos, 
chamando os militares a não 
votarem na Frente Ampla”.

O presidente eleito advertiu 
Manini Ríos no próprio dia das 
eleições e afirmou que “coisas 
assim não podem ocorrer 
no Uruguai”. Ao longo desta 
semana, veio a punição mais 
grave. Nem Manini Ríos nem 
ninguém de seu partido, que 
obteve 10% dos votos no pri-
meiro turno, ocupará nenhum 
ministério.

Dos outros três partidos que 
formam a coalizão opositora 
que derrotou a Frente Ampla, 
quem deve ter maior partici-
pação é o também tradicional 
partido Colorado. 
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