
TERÇA-FEIRA
11 DE FEVEREIRO DE 2020

ALGAR TI CONSULTORIA S/A
CNPJ/ME: 05.510.654/0001-89 - NIRE: 313.001.098-95

Edital de Convocação
Ficam os Senhores Acionistas convocados, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76, para comparecerem 
à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia a ser realizada às 09 (nove) horas do dia 17 de fevereiro de 2020, 
em sua sede social, localizada em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Desembargador Jorge Fontana, n.º 
600, Edifício Orange – 5°, 6° e 7° Andares, Belvedere, CEP: 30.320-670, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1. 
Ratificar as deliberações tomadas na Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade, realizada em 02 de dezembro de 
2019, registrada na Junta Comercial de Minas Gerais sob o nº. 7658554, que deliberou especialmente pela aprovação 
da operação de cisão da ALGAR TELECOM S/A, CNPJ sob o nº. 71.208.516.0001-74, com incorporação da parcela 
cindida pela Sociedade, sem abertura do capital social, bem como todas as demais deliberações aprovadas naquela 
assembleia; 2. Ratificar a composição acionária da Sociedade, visto ter decorrido o prazo de 30 (trinta) dias concedido aos 
acionistas para manifestação do interesse de permanecer na Sociedade, podendo em razão de referida ratificação realizar os 
ajustes necessários no capital social e na composição de ações da Sociedade; e Instruções Adicionais:  1. Os documentos 
e propostas relacionados às matérias da assembleia ora convocada estão disponíveis aos Senhores Acionistas na sede 
da Sociedade. 2. Os acionistas poderão ser representados na assembleia, mediante a apresentação do mandato de repre-
sentação, outorgado na forma do parágrafo 1º, do art. 126 da Lei 6.404/76.  Uberlândia - MG, 07 de fevereiro de 2020. 

Tatiane de Souza Lemes Panato - Diretora Presidente

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO - UBERLANDIA - MG
Data do leilão:27/02/2020 - A partir das: 11:30
Local: AGENCIA DA CAIXA- PRACA OSWALDO CRUZ , Nº 390, CENTRO, UBERLANDIA, MG.
ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR, Leiloeiro Oficial matrícula JUCEMG JUCEMG 831 estabelecido a 
AVENIDA FRANCISCO DE PAULA FERREIRA nº 959, RESIDENCIAL GRAMADO, PATOS DE 
MINAS - MG CEP: 0-0, telefone (34)3814-2286,faz saber que devidamente autorizado pelo Agente 
Fiduciário do BANCO BS2 S/A, venderá na forma da lei Nº 8004, de 14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 
de 21/11/1966 e regulamentação complementar RC 58/67, RD 08/70 e CFG 10/77, no dia e local 
acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas hipotecárias em favor de 
EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - BH - BS2.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita mediante 
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço 
de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08 (oito) dias devidamente corrigido pelo índice 
que remunera as cadernetas de poupança do dia do aniversário do contrato, sob pena de perda do 
sinal dado além da comissão legal do leiloeiro.
Os lances mínimos para venda serão no valor dos créditos hipotecários e acessórios, ou avaliação do 
imóvel, nos termos do Art. 1484 do CC, sendo o maior dos dois valores, sujeitos, porém, a atualização 
até no momento da realização da praça.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, e 
despesas com execução extrajudicial correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja 
ocupado, o arrematante fica ciente que será o responsável pelas providências de desocupação do 
mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os 
imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED:B49859 - CONTRATO: 8016100013325 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - BH - 
BS2 - AGENCIA: 0161 AG UBERLÂNDIA
MARINA LELES BEDE CAVALCANTE,BRASILEIRA(A), PROFESSORA, CPF 502.838.556-49, CI M 
1697201 SSP.MG CASADO(A)COM LUIS CESAR BEDE CAVALCANTE,BRASILEIRO,APOSENTA-
DO,CPF 436.620.306- 59 CI: M- 2303848 SSP.MG DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO, VIA V-23, Nº 
197, LOTE 17, QUADRA 31, BAIRRO SANTA MONICA, SETOR CHACARAS E MANSOES, EM 
UBERLÂNDIA, MG, COM AREA CONSTRUIDA DE 60,30 M2, AREA DE 245,28
M2, COM TODAS AS SUAS INSTALAÇÕES, BENFEITORIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E 
GARAGEM SE HOUVER.
SALDO DEVEDOR + ACESSÓRIOS: R$ 17141,89 VALOR AVALIAÇÃO art. 1484 CC: R$ 152000,00
UBERLANDIA, 25/11/2019 

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR 

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br A3

AÇÃO SOLIDÁRIA

Luta Pela Vida promove  bazar beneficente hoje
 � DA REDAÇÃO

O Hospital do Câncer re-
cebe hoje a primeira edição 
do ano do bazar organizado 
pelos voluntários do Grupo 
Luta Pela Vida para arreca-
dar recursos para tratamento 
de pacientes oncológicos 
em Uberlândia.  As bancas 
terão peças a R$ 1, as araras 
a partir de R$5 e sapatos 
a partir de R$3.  O evento 
acontece na Rua Professor 

José Inácio de Souza, 3.267, 
no bairro Umuarama, das 8h 
às 16h.

Entre os artigos estão 
roupas, calçados masculino, 
feminino e infantil, acessó-
rios, utensílios domésticos e 
brinquedos em bom estado 
de conservação. Os brinque-
dos terão preços variados. 
Os pagamentos podem ser 
feitos em dinheiro e cartões 
de débito e crédito.

 � VIVEIRO

Quem gosta de plantas e 
flores também pode exercer a 
solidariedade em uma visita ao 
viveiro, em frente ao bazar. O 
espaço conta com aproxima-
damente três mil plantas entre 
mudas medicinais, frutíferas, 
ornamentais, hortaliças e para 
jardinagem. Os preços das 
mudas e plantas também são 
variados e convidativos. Elas 

BAZAR EM PROL DO 
HOSPITAL DO CÂNCER

Data: hoje, 11/02
Horário: das 8h às 16h
Local: Av. Professor José 
Inácio de Souza, 3.267, 
no bairro Umuarama

podem ser adquiridas durante 
os bazares e também na loja do 
saguão do Hospital de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 16h.

LEGISLATIVO MUNICIPAL

Câmara terá nova eleição para mesa
 | PROCESSO FOI MARCADO PARA O INÍCIO DE MARÇO, MAS A MAIORIA QUER ANTECIPAR PARA O DIA 17 DESTE MÊS

 � VINÍCIUS LEMOS

O atual presidente da 
Câmara Municipal de 
Uberlândia, Wilson 

Pinheiro (PP), marcou novas 
eleições para a mesa diretora, 
inclusive com sua renúncia ao 
cargo original de segundo 
vice-presidente. A princípio, 
a eleição foi programada para 
o dia 2 de março, mas um 
requerimento apresentado 
ontem pela maioria pede para 
que o processo aconteça ain-
da nas sessões ordinárias de 
fevereiro, ou seja, até o dia 

17. O documento foi analisa-
do pela procuradora-geral da 
Câmara, Aline Ribeiro, que 
aprovou a antecipação da 
eleição para o dia 17, tendo 
como base o Regimento In-
terno da Câmara.

A decisão de Pinheiro veio 
depois de uma reunião com 
todos os vereadores. Wilson 
Pinheiro explicou que vai se-
guir como presidente da Câ-
mara até o início do próximo 
mês, quando está programa-
do o processo de eleição. “A 
vontade é de recomposição 
da mesa da Câmara. Sou 
presidente, tenho decisão 

do STJ e do TJMG e de um 
juiz de Uberlândia. Mas, colo-
cando o interesse público em 
primeiro lugar, marquei para 
2 de março as eleições para 
mesa diretora e eu não serei 
candidato a cargo na mesa”, 
explicou.

Pelo menos 23 vereadores 
assinaram o requerimento 
para que a eleição aconteça 
já na próxima segunda (17). 
“Deverá ocorrer a eleição 
quando os cargos da mesa 
estiverem vagos. Todos os 
cargos estão vagos hoje, ex-
ceto a segunda vice-presidên-
cia. Isso deve acontecer para 
que possamos fazer a eleição 
e acabar com essa história 
na Câmara de Uberlândia. 
Isso é um desgaste para a 
própria Câmara e tem trazido 

um desconforto por sermos 
cobrados pela população”, ex-
plicou Antônio Carrijo (PSDB), 
a respeito da manutenção de 
Pinheiro como presidente, 
depois de ter sido detido em 
uma operação do Ministério 
Público Estadual (MPE) e 
ainda responder processo de 
cassação do mandato.

Wilson Pinheiro não con-
corda com a antecipação e 
diz que o prazo é razoável 
para atender a vontade de 
todos. “O entendimento do re-
gimento é que só há vaga na 
mesa em casos de renúncia, 
morte ou cassação e isso não 
aconteceu. Eu estou abrindo 
mão do cargo da mesa a partir 
do dia 2. Estou tomando uma 
decisão que atende a vontade 
dos vereadores”, afirmou.

As conversas de basti-
dores dão conta de que a 
espera até março seria uma 
manobra para ganhar tempo 
até que outros vereadores 
que também foram presos em 
operações do MPE possam 
voltar à casa, incluindo aque-
les que estão afastados da 
mesa diretora. “Há conversas 
de que julgamentos no Supe-
rior Tribunal de Justiça (STJ) 
em que seriam restabelecidos 
mandatos de vereadores que 
estão afastados”, disse Adria-
no Zago (MDB).

 � CHAPA

A tendência é que haja 
apenas uma chapa para as 
futuras eleições visto que a 
mesa diretora da Câmara de 

Uberlândia tem seis cargos 
e atualmente há apenas 10 
vereadores titulares na casa. 
Wilson Pinheiro já disse que 
não irá compor chapa. A ve-
readora Dra. Jussara também 
informou que pelo menos 
nesse momento não tem inte-
resse, o que deixaria apenas 
oito vereadores disponíveis.

As ar t icu lações para 
montagem de uma ou mais 
chapas, no entanto, podem 
mudar caso vereadores afas-
tados retomem suas cadeiras 
nas próximas semanas se a 
eleição for mantida para mar-
ço, inclusive com a base do 
Executivo ganhando força. Já 
se a eleição acontecer no dia 
17, é possível que a oposição 
se fortaleça.
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Wilson Pinheiro disse que 
renuncia à vice-presidência 
e não disputará novo cargo


