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AVISO DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA DA APP – ASSOCIAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE 

PROPAGANDA DE UBERLÂNDIA
PELO PRESENTE AVISO, CONVOCAMOS TODOS OS ASSOCIADOS DA APP – ASSOCIAÇÃO 
DOS PROFISSIONAIS DE PROPAGANDA DE UBERLÂNDIA E DEMAIS PESSOAS INTERESSA-
DAS, PARA PARTICIPAREM DA AGE – ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA, A SER REALIZADA, 
CONFORME ESTABELECIDO NOS ARTIGOS: DE 28º À 35º DO ESTATUTO SOCIAL DA 
ENTIDADE, PARA TRATAR DOS ASSUNTOS DA PAUTA ABAIXO DESCRITA.
DATA DA REALIZAÇÃO: DIA 18 DE DEZEMBRO DE 2019
LOCAL: XTRATEGIE - Rua da Paz, nº  335 -  Jd. Karaíba, Uberlândia – MG.
HORÁRIO: 1ª CONVOCAÇÃO 8 HORAS E 2ª E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO ÀS 8:30 HORAS
PAUTA ÚNICA:
 - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DA ASSOCIAÇÃO.
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CONEXÃO 
DISTRITO 
FEDERAL 
UBERLÂNDIA  
O restaurante Potiguar, conhecido no Distrito Federal pelo 
seu cardápio variado e suas 14 lojas em Brasília, inaugurou 
na última sexta (29), uma enorme unidade em Uberlândia 
com capacidade para receber até 700 pessoas. Desde 2008, 
quando foi adquirido pelo empreendedor Flávio Silva Alves, o 
restaurante expandiu. Por aqui, serão mais 180 colaborado-
res entre garçom, caixa, chapeiro, chefe de cozinha, serviços 
gerais, atendente de mesa, auxiliar de cozinha e administrativo. 
“Uberlândia é um cidade bonita e próspera. Sempre ouvi falar 
muito sobre o  potencial da cidade sendo atrativo para muitas 
empresas. Estou muito feliz por abrir aqui meu primeiro negócio 
fora de Brasília. Sei que os mineiros gostam de comida boa, 
qualidade e bom atendimento. Então, achamos válido trazer 
nossa marca para cá”,  afirma o empresário. Nesse movimento 
de dinamismo, o grupo se prepara para abrir em 2020 mais 
duas unidades dentro do DF.

MAIS DOIS NO-
VOS EMPREEN-
DIMENTOS 
A ZP Empreendimentos, empresa do Grupo Zambon Pacheco, 
que atua no mercado da construção civil com foco em empre-
endimentos residenciais há 17 anos em Uberlândia, promoveu 
recentemente o Meeting para Corretores, evento de apresenta-
ção do Cazeca LifeStyle e do Grand Living. O Cazeca LifeStyle 
é um condomínio com torre única e arquitetura moderna, com 
11 pavimentos de apartamentos e outros três pavimentos de 
garagem. Os apartamentos de dois quartos contemplam 72 m² 
e o de três quartos 96 m². O condomínio ainda contempla hall 
decorado, espaço office, espaço mulher, hall de elevadores, 
espaço movie, brinquedoteca, espaço fitness, espaço cheff, 
espaço jogos, salão de eventos, espaço grill e bicicletário.  Já 
o Grand Living conta com 11 pavimentos de apartamentos, 
com plantas de 116 m² (3 quartos) e 125 m² (3 suítes), sendo 
apenas quatro unidades por andar com dois elevadores para 
sua maior comodidade e três pavimentos de garagem. Alguns 
dos diferenciais dos dois empreendimentos são o isolamento 
acústico na laje e pintura refletiva contra calor, o que garante 
um ambiente mais agradável dentro do apartamento. O VGV 
de cada empreendimento é de R$ 30 milhões.

AQUISIÇÃO DE VALOR 
O Grupo Bahamas divulgou na última semana a aquisição de uma loja da Rede Valor. A unidade que passará para o controle 
do Bahamas está localizada no bairro Martins. De acordo com o presidente do Grupo, Jovino Campos, serão necessárias re-
formas e adequações de equipamentos com o objetivo de ajustar o imóvel ao padrão de lojas do Bahamas. Para isso, segundo 
o presidente, a loja permanecerá fechada por aproximadamente 30 dias, com previsão de inauguração para o início do mês 
de fevereiro de 2020. O investimento do Grupo Bahamas está em torno de R$ 3,2 milhões entre aquisição, reformas, troca de 
equipamentos e comunicação visual.  A ampliação da área de vendas crescerá em torno de 10% e passará para 1.100 m².  
Segundo Jovino Campos, o objetivo é de cada vez se posicionar mais próximo dos consumidores e a unidade do Bahamas 
Martins, de bandeira supermercado, terá essas características. “Nosso planejamento estratégico busca este conceito, de inves-
timentos em bairros, cidades e localidades que possam favorecer os consumidores em geral. Neste caso, vamos atender um 
contingente grande de moradores dos bairros no entorno da loja”, salientou o presidente.
Esta será a 10ª loja do Grupo Bahamas na cidade de Uberlândia e vai gerar de forma direta cerca de 100 postos de trabalho 
e outros de forma indireta. O RH do Grupo Bahamas fará uma avaliação no atual quadro de colaboradores da Rede Valor na 
expectativa de aproveitamento da mão de obra já existente. Após esta avaliação, a Diretoria de Operações do Grupo Bahamas 
vai se pronunciar.  

UM NOVO SORRISO 
Referência em implantes dentários, a S.I.N. Implant System 
firmou parceria, em Uberlândia, com a Dental Datha, tradicional 
empresa de comercialização de produtos odontológicos na 
região. Com isso, os produtos S.I.N. serão oferecidos para pro-
fissionais de Uberlândia e de cidades do entorno. Com a nova 
filial, que será inaugurada no próximo dia 11, serão, ao todo, 
doze unidades no País que comercializam, com exclusividade, 
os produtos S.I.N. Implant System. A nova unidade faz parte 
do forte plano de expansão da empresa por todo o Brasil. No 
caso de Uberlândia, trata-se de uma inauguração estratégica, 
pois a região do Triângulo Mineiro possui instituições de ensino 
na área de Odontologia de alto nível e concentra grandes 
profissionais do cenário da Implantodontia nacional, explica o 
embaixador da S.I.N. Implant System, Doutor Roberto Pessoa. 

VAGAS ABERTAS  
A Algar está com aproximadamente 370 vagas abertas para 
atendimento ao cliente, perfil receptivo (recebimento de liga-
ções). Os candidatos devem ter mais de 18 anos e ensino mé-
dio completo ou cursando o 3º ano. Não é exigida experiência 
e as vagas se estendem a pessoas com deficiência (PcD). As 
vagas são para os períodos da tarde e noite. Os interessados 
devem comparecer ao CSC Algar até o dia 4 de dezembro, em 
um dos dois horários fixos (8h ou 13h), portando documentos 
pessoais. 
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