
SEXTA-FEIRA
28 DE FEVEREIRO DE 2020

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS S.A.
CNPJ/MF 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Horário e Local: Em 14/01/2020, às 13h, na sede da Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A. (“Companhia”), 
localizada na Rua José Rodrigues Queiroz Filho nº 1.529, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, CEP 38408-252. Presença: 
Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. Mesa: Presidente: Nicolò Caffo; e 
Secretário: Marcello Guidotti. Ordem do dia e Deliberações: Nos termos do inciso X do artigo 21 do Estatuto Social, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros ratificaram a autorização para celebração do Contrato de 
Prestação de Serviços Inerentes ao Centro de Serviços Compartilhados CTR - CT 00001/20, firmado em 14/01/2020, entre a 
Companhia e a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (“ECS”), cujo objeto é a prestação de serviços nas áreas de suporte 
administrativo, controladoria econômico financeira, pessoal e recursos humanos, finanças, planejamento financeiro, suprimentos, 
tecnologia, automação, sistemas elétricos, e engenharia, com vigência até 31/12/2020 (“Contrato de Compartilhamento”).  
Encerramento: Nada mais. Uberlândia, 14/01/2020. Conselheiros: Nicolò Caffo, Marcello Guidotti, Marcelo Lucon e Alberto Luiz 
Lodi. unta Comercial do Estado de Minas Gerais - Registro nº 7729713 em 20/02/2020. Protocolo 200844636 - 
18/02/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

HOSPITAL SANTA GENOVEVA LTDA - Edital de Convocação - 1ª Assembleia Geral Extraordinária 
de 2020 - 28 de Fevereiro de 2020 - Segunda Convocação - O Presidente do Conselho de Administração do 
Hospital Santa Genoveva Ltda., nos termos da lei e do contrato social convoca os senhores sócios para reunirem-se 
na 1ª. Assembleia Geral Extraordinária de 2020 a ser realizada na sede do Hospital, sito à Av. Vasconcelos Costa, 
nº 962, bairro Martins, na cidade de Uberlândia-MG, no dia 28 de fevereiro de 2020, em primeira chamada às 19 
(dezenove) horas, e, em segunda e última chamada, às 19 (dezenove) horas e 30 (trinta) minutos, com a presença de 
10 representantes de 10 quotas do capital social. A pedido da Diretoria Clínica: (i) Gestão Clínica. A pedido da 
Diretoria Executiva: (i) Continuação da explanação sobre informações importantes; (ii) Hospital: presente e futuro; 
(iii) Projeto do Grande Estacionamento; (iv) Abertura do Hospital; (v) Chamada de Capital; (vi) Gestão Clínica. A 
pedido do Conselho Fiscal: (i) Apresentação de diagnóstico econômico-financeiro - parecer externo. A pedido do 
Conselho de Administração: (i) Fixação dos valores relativos ao pró-labore dos membros da Diretoria Executiva, 
Diretoria Clínica e jetons de presença dos conselheiros e membros de comissões. Uberlândia-MG, 20 de fevereiro de 
2020. Dr. João Batista Alexandre Ferreira - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CITAÇÃO DE 3L DO BRASIL LTDA E LUIZ ROGÉRIO SILVESTRE CARNEIRO Prazo: 30 dias. 
Juízo de Direito da 4ª Vara Cível. Juiz: DR. WALNER BARBOSA MILWARD DE AZEVEDO. Autos  
nº. 0071227-56.2014.8.13.0702. AÇÃO MONITÓRIA: requerida por BANCO DO SANTANDER (BRASIL) S/A 
em desfavor de 3L DO BRASIL LTDA E OUTROS. Faz saber que, em estando tramitando neste Foro os autos 
em epígrafe, pelo presente, CITA os réus,3L DO BRASIL LTDA, CNPJ: 11.079.839/0001-83 E LUIZ ROGÉRIO 
SILVESTRE CARNEIRO, brasileiro, portador do CPF nº655.446.337-20, que se encontra em lugar incerto e não 
sabido, para pagar o valor reclamado na inicial no importe de R$ 38.470,15 (trinta e oito mil, quatrocentos e setenta 
reais e quinze centavos) ou oferecer EMBARGOS, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de constituir-se 
de pleno direito, em título executivo judicial, ficando desde já advertida de que não sendo apresentada defesa, 
presumir-se-ão como verdadeiros os fatos narrados pela Requerente na inicial (art.344 do CPC), bem como será 
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Ressalte-se que os prazos marcados iniciam-se 
após o término do prazo deste edital. Uberlândia, 06 de fevereiro de 2020.

A Pregoeira, no uso de suas atribuições legais informa que no aviso de nova data

de abertura datado de 21/02/2010, onde se lê: 'MARIA BARBOSA POLICARPO

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"leia-se:"MARIA BARBOSA POLICARPO

PREGOEIRA" .Uber lândia,  27 de feverei ro de 2020.MARIA BARBOSA

POLICARPO.PREGOEIRA"

ERRATA
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº724/2019
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UNIUBE RECEBE ENCONTRO 

DE BRECHÓS E ARTESANATOS

A Uniube Uberlândia, do Campus 

Marileusa, sediará, nos dias 7 e 8 

de março, das 10h às 18h, o 4º En-

contro de Brechós e Artesanatos de 

Uberlândia. Com o tema “Consumo 

Consciente e seu impacto voltado 

à sustentabilidade”, o evento reuni-

rá cerca de 50 participantes, entre 

brechós e artesãos.

À VISTA OU PARCELADO?

Estudo conduzido pela Minsait, 

empresa do grupo Indra focada em 

transformação digital, mostra que, 

no Brasil, 62% dos consumidores 

com cartão de crédito preferem 

parcelar compras do que pagá-las 

à vista.

Ainda segundo o estudo, o país 

campeão em preferência por par-

celamento é a Argentina, em que 

74% dos consumidores destacam 

essa modalidade. Em seguida, 

estão: Colômbia (66,4%), Chile 

(63,2%) e México (53,6%).

A única exceção a esse cená-

rio está no Peru, em que apenas 

38,5% dos consumidores decla-

ram preferir o parcelamento, ante 

61,5%, que preferem pagar à vista.

Enquanto isso, na Europa, o com-

portamento é o oposto do observa-

do por aqui. Na Espanha, o estudo 

mostra que 83,2% dos consumido-

res preferem pagar à vista. Em Por-

tugal, esse porcentual é de 68,3% 

e, no Reino Unido, de 67,7%.

A análise considera pesquisa com 

consumidores de mais de 18 anos, 

com conta em banco e acesso à in-

ternet em todos os países.

QUARESMA

A expectativa dos comerciantes 

de Uberaba é de que no período 

da Quaresma as vendas de pei-

xes tenham um aumento de 5% e 

que cheguem aos 20% na Semana 

Santa. Os produtos mais procura-

dos nessa época são a tilápia, sar-

dinha, bacalhau e salmão.

DESCONTO

O contribuinte que pagar o IPTU 

até hoje tem 10% de desconto no 

valor total. 

LUCRO AMBEV

Nessa semana, a Ambev reportou 

lucro líquido de R$ 4,2 bilhões no 

quarto trimestre, uma alta de 22% 

em relação ao mesmo período de 

2018, em resultado que mostrou 

crescimento de volume, mas queda 

em margens e aumento de custos 

e despesas, que devem continuar 

pressionando no primeiro trimestre 

de 2020.

VETADO

O Facebook proibirá anúncios de 

produtos que ofereçam curas ou al-

gum tipo de prevenção para o sur-

to do coronavírus e anúncios que 

criem um senso de urgência em 

relação à doença. 

OUTBACK CONQUISTA 
1º LUGAR
O Outback Steakhouse, rede de restaurantes de temática australiana, ficou em 1º lugar no ranking Exame/IBRC 
de Atendimento ao Cliente na categoria “Alimentação”. A empresa foi um dos destaques da 10ª edição do estudo 
que analisou 166 empresas de 15 setores da economia. Além do reconhecimento, a marca também alcançou o 
posto de 17ª colocada no ranking geral da pesquisa, que é idealizada todos os anos pelo Instituto Ibero Brasileiro 
de Relacionamento com o Cliente (IBRC).
“Continuamos investindo e apostando em novas estratégias para manter a qualidade do atendimento aos nossos 
clientes que estão cada vez mais exigentes”, destaca Pierre Berenstein, presidente da Bloomin’ Brands no Brasil, 
grupo detentor da marca Outback Steakhouse. “Nosso objetivo principal é sempre manter uma alta régua de 
avaliação para que nós e o mercado tenhamos sempre o desafio de encontrar soluções melhores e mais impac-
tantes para que os consumidores sejam sempre os mais beneficiados”, finaliza o executivo.
Para a consolidação dos dados, os pesquisadores do IBRC ouviram 6.148 pessoas de 149 municípios de todas 
as regiões do Brasil. Esses consumidores foram questionados sobre a percepção deles em relação ao atendi-
mento ao cliente por parte das empresas. O levantamento coletou mais de 46 mil citações só no último ano.

Tania Malamud
Jornalista

radardiario@gmail.com RADAR DIÁRIO

BALANÇO PM

Carnaval teve mais homicídios e menos roubos
  ELOÍSA ROCHA*

O período de Carnaval 
teve um aumento do número 
de homicídios registrados na 
9ª Região de Polícia Militar 
(RPM), que abrange 18 mu-
nicípios. Foram três crimes 
entre 21 a 25 de fevereiro 
deste ano ante um homicídio 
registrado no Carnaval do 
ano passado. Dois homicídios 
aconteceram em Uberlândia 
e um terceiro em Araguari. 
Nesse último, o suspeito foi 
apreendido em Uberlândia.

Ainda segundo o balanço 
da Operação Carnaval de 
Paz, divulgado ontem pela 
Polícia Militar, 205 pessoas 
foram presas, 89 veículos 
apreendidos no perímetro ur-
bano e outros 55 em estradas 
estaduais, além da apreensão 
de 19 armas de fogo. Ao me-
nos 9 pessoas que estavam 
foragidas da justiça foram 
presas nas operações.

No total, foram feitas 999 
ações policiais durante o 

período que contaram com 
o reforço do pessoal da área 
administrativa. Em Uberlân-
dia, somente no perímetro 
urbano foram realizados 465 
testes de etilômetro para 
detectar o uso de álcool em 
motoristas – outros 816 testes 
foram realizados nas estradas 
fiscalizadas pela Polícia Mili-
tar Rodoviária.

Apesar do aumento das 
ocorrências de homicídio, a 
PM informou que o Carnaval 
deste ano foi mais tranquilo 
em relação ao anterior, com 
uma redução de 19% no 
número geral de ocorrências 
registradas na área de abran-
gência da 9ª Região – 1.469 
registros em 2019 ante 1.179 
neste ano.

“No acumulado do ano, 
que calcula o número de ho-
micídios registrados desde 
o início de janeiro até hoje, 
a nona região registra uma 
redução de mais de 27% 
nos homicídios consumados. 
Lembrando que nos anos 
anteriores já vínhamos regis-

trando uma boa redução nes-
tes números”, disse o capitão 
Leandro Ângelo Menezes.

Entre as estatísticas apre-
sentadas durante coletiva de 
imprensa estão a redução em 
16% do número de acidentes 
rodoviários na região em 
comparação com o mesmo 
período de 2019,

redução de 15% dos cri-
mes violentos (51 ocorrências 
em 2019 e 43 em 2020), que-
da de 17% em ocorrências 
de roubo (de 45 para 37)  e 
de 42% em ocorrências de 
roubo de celulares – quatro 
aparelhos foram recuperados. 
Não houve acidentes com 
morte nas rodovias estaduais 
da região.

  PÓS CARNAVAL 

Ao fim da coletiva, o capi-
tão Leandro Menezes comen-
tou sobre o tumulto ocorrido 
na madrugada desta quinta 
(27), na praça da Bicota, no 
Centro.

Ele esclareceu que co-

merciantes locais em ação 
espontânea desligaram o som 
dos estabelecimentos. Após 
o fato, populares que esta-
vam na praça se revoltaram 
contra os policiais presentes 
no local e jogaram garrafas, 
uma delas chegando a atingir 
a cabeça de um militar que 
não se feriu por estar usando 
equipamento de segurança.

Ainda segundo Menezes, 
para dispersar as pessoas e 
cessar as agressões foram 
utilizadas armas de menor 
potencial ofensivo.

Nas redes sociais circu-
laram vídeos da ação dos 
policiais, muitas delas acom-
panhadas de críticas pela 
forma com que a PM conduziu 
a situação. 

Apesar disso, o capitão 
afirmou que a ação foi reali-
zada com tranquilidade, “por 
militares preparados e capa-
citados”, não sendo registrado 
nenhum ferido.

*APRIMORAMENTO PROFISSIONAL
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