
QUARTA-FEIRA
01 DE ABRIL DE 2020

ALGAR TELECOM S/A
Companhia Aberta

CNPJ n.º 71.208.516/0001-74
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
São convidados os senhores Acionistas, para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária (“Assembleia”), 
a realizar-se no dia 29 de abril de 2020, às 09:00 (nove) horas, em sua sede social, localizada na Rua José Alves 
Garcia, n.º 415, Bairro Brasil, na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, para tratarem da seguinte 
ordem do dia:  1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração 
e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2. Deliberar sobre 
a proposta de destinação dos resultados e a distribuição de dividendos, relativos ao exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2019; 3. Deliberar sobre a eleição dos membros que irão compor o Conselho de Administração 
da Companhia para os próximos 2 (dois) exercícios sociais, com mandato até à Assembleia que será realizada 
em 2022. 4. Deliberar sobre a não instalação do Conselho Fiscal da Companhia. 5. Deliberar sobre a fixação da 
remuneração anual global da Administração da Companhia; e, 6. Deliberar sobre a proposta de orçamento de 
capital da Companhia para o exercício social que se encerrará em 31 de dezembro de 2020. Instruções Gerais: 
1. A documentação relativa à ordem do dia estará à disposição na sede da Companhia, assim como no sítio 
eletrônico https://ri.algartelecom.com.br/. 2. Os acionistas poderão ser representados na Assembleia, mediante a 
apresentação do mandato de representação, outorgado na forma da legislação vigente.

Uberlândia - MG, 31 de março de 2020.
Luiz Alexandre Garcia - Presidente do Conselho de Administração

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

AVISO AOS ACIONISTAS
 Acham-se à disposição dos acionistas, na sede social da Sociedade, localizada em Belo Horizonte, Estado de 
Minas Gerais, à rua Desembargador Jorge Fontana, n.º 600, Edifício Orange – 5°, 6° e 7° Andares, Belvedere, 
CEP: 30.320-670, bem como também poderão ser solicitados por meio do endereço eletrônico do representante 
da Sociedade: juridico@cscalgar.com.br, diante dos desdobramentos causados pela disseminação do COVID-19 
no país, e tendo em vista as recomendações das autoridades governamentais brasileiras de se evitar reuniões, 
trânsito e aglomerações de pessoas, os documentos a que se refere o Art. 133 da Lei 6.404/76.

Uberlândia,MG., 28 de março de 2020
Tatiane de Souza Lemes Panato - Diretora Presidente
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CORONAVÍRUS

Força Nacional vai atuar na prevenção
 | MEDIDA FOI PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO E VALE POR 60 DIAS PODENDO SER PRORROGADO O PRAZO

 � AGÊNCIA BRASIL

Equipes da Força Na-
cional de Segurança 
Pública vão participar 

das ações de prevenção e 
combate à pandemia do novo 
coronavírus em todo o país. A 
autorização do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública 
para que parte do efetivo da 
tropa seja empregada no 
apoio às ações do Ministério 
da Saúde foi publicada em 
edição extra do Diário Oficial 
da União de segunda-feira 
(30).

A Portaria nº 151 estabe-
lece que a Força Nacional 
poderá ajudar os profissionais 

da área de saúde para que 
possam atender, com segu-
rança, as pessoas com sus-
peita de estarem infectadas 
pela Covid-19. Os agentes 
também poderão reforçar, 
nos estados e no Distrito Fe-
deral, as medidas policiais de 
segurança, que garantam o 
funcionamento dos centros de 
saúde (hospitais, UPAs, etc), 
a distribuição e o armazena-
mento de insumos médicos e 
farmacêuticos e de gêneros 
alimentícios e de produtos 
de higiene.

“Em caráter episódico”, 
a Força Nacional também 
poderá ser utilizada para 
auxiliar no controle sanitário 
em portos, aeroportos, rodo-

vias e centros urbanos; para 
evitar saques e vandalismos 
e protegendo os locais onde 
estejam sendo realizados tes-
tes rápidos para a detecção 
da doença, bem como na apli-
cação das medidas coercivas 
previstas em lei.

As ações deverão ser 
sempre planejadas juntamen-
te com o Ministério da Saúde 
e coordenadas com as auto-
ridades responsáveis dos go-
vernos estaduais e do Distrito 
Federal. Caberá à Secretaria 
Nacional de Segurança Públi-
ca (Senasp), do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, 
definir o total de agentes a 
ser empregado nessas ações.

Inicialmente, a medida vai 

ENEM 2020

Período de inscrição será de 11 a 22 de maio
O Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educa-
cionais Anísio Teixeira (Inep) 
divulgou ontem os editais das 
versões impressa e digital do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2020. O período 
de inscrição será de 11 a 22 de 
maio. O participante que optar 
por fazer o Enem impresso 
não poderá se inscrever na 
edição digital e, após concluir 
o processo, não poderá alterar 
sua opção.

De acordo com o cronogra-
ma, o Enem 2020 impresso 
será aplicado em 1º e 8 de 
novembro. Os editais foram 
publicados no Diário Oficial 
da União de ontem e também 
estão disponíveis na página 
do Enem. Os participantes 
que optarem por realizar a 
versão digital do exame farão 
as provas nos dias 11 e 18 de 
outubro.

A autarquia vinculada ao 
Ministério da Educação tam-
bém informou que, a partir do 
dia 6 de abril, os estudantes 
poderão fazer a solicitação de 
isenção da taxa de inscrição 
do Enem.

Os requerimentos e as 
justificativas de ausência na 
edição anterior devem ser fei-
tas pela internet, na Página do 
Participante, com acesso pelo 
computador ou celular.

Pode solicitar a isenção da 
taxa quem está cursando a 
última série do ensino médio, 
em 2020, em escola da rede 
pública declarada ao Censo 
Escolar; quem cursou todo o 
ensino médio em escola da 
rede pública ou como bolsista 
integral na rede privada, além 
de ter renda, por pessoa, igual 
ou menor que um salário mí-
nimo e meio, e quem está em 
situação de vulnerabilidade 
socioeconômica por ser mem-
bro de família de baixa renda, 
devendo informar o número 
de identificação social (NIS), 
único e válido, além de ter 
renda familiar por pessoa de 
até meio salário mínimo ou 
renda familiar mensal de até 
três salários mínimos.

Os participantes que so-
licitaram isenção em 2019, 
não realizaram os dois dias de 
prova e querem solicitar nova 
isenção para 2020, devem 
fazer a justificativa de ausên-
cia. O resultado dos pedidos 
deve ser divulgado em 24 de 
abril. Entre 27 de abril e 1º de 
maio será aberto prazo para 
apresentação de recursos e 
os resultados finais estarão 
disponíveis em 7 de maio. As 
regras valem para a versão 
impressa e digital.

O Inep ressalta que a apro-
vação da justificativa de au-
sência no Enem 2019 e da 
solicitação de isenção da taxa 
de inscrição não significa que 
a inscrição foi realizada. Por-
tanto, os participantes deverão 
acessar o Sistema Enem e se 
inscrever para esta edição do 
exame.

 � INSCRIÇÕES

Neste ano, será obriga-
tória a inclusão de foto atual 
do participante no sistema 
de inscrição, que deverá ser 
utilizada para procedimento 
de identificação no momento 
da prova. O valor da taxa de 
inscrição permaneceu o mes-
mo da edição de 2019: R$ 85, 
que deverá ser pago até 28 
de maio.

De acordo com o Inep, a 
estrutura do exame não foi 
alterada e será mantida a 
aplicação de quatro provas 
objetivas, constituídas por 45 
questões cada, e uma redação 
em língua portuguesa. Duran-
te o processo de inscrição, o 
participante deverá selecionar 
uma opção de língua estran-
geira: inglês ou espanhol.

 � ACESSIBILIDADE

A Política de Acessibilidade 
e Inclusão do Inep visa dar 
atendimento especializado 
aos participantes que ne-
cessitarem. Para facilitar a 
compreensão no momento 
da inscrição, os atendimentos 
específicos (gestantes, lac-

tantes, idosos e estudantes 
em classe hospitalar) foram 
incluídos na denominação “es-
pecializado”. As solicitações 
para esses atendimentos tam-
bém deverão ser feitas entre 
11 e 22 de maio. Os resultados 
serão divulgados em 29 de 
maio. Para os pedidos que 
forem negados, está prevista 
uma fase para apresentação 
de recursos. O resultado final 
estará disponível no dia 10 de 
junho.

Os pedidos de tratamento 
por nome social serão feitos 
entre 25 e 29 de maio, com 
previsão de divulgação dos 
resultados em 5 de junho. O 
período para apresentação 
de recursos será entre 8 e 12 
de junho e a disponibilização 
dos resultados finais em 18 
de junho.

 � ENEM DIGITAL

A implantação do Enem 

Digital terá início neste ano 
e, de acordo com o Inep, será 
feita de forma progressiva. 
Nessa fase inicial, até 100 
mil pessoas poderão fazer 
a prova no novo modelo. A 
previsão é que a consolidação 
deste modelo seja feita até o 
ano de 2026. A estrutura do 
exame será igual à da versão 
impressa.

O processo de inscrição é 
o mesmo da versão impressa. 
Serão disponibilizadas 100 
mil inscrições para os primei-
ros participantes que optarem 
pela edição digital, conforme 
distribuição das vagas previs-
tas no edital. Por se tratar de 
fase piloto de implantação do 
novo modelo, neste primeiro 
ano, o Enem Digital não esta-
rá disponível para treineiros e 
não promoverá atendimento 
especializado.

 � AGÊNCIA BRASIL
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vigorar por 60 dias, ou seja, 
até o dia 28 de maio, mas 
poderá ser prorrogada, de 

acordo com a necessidade. 
Durante esse prazo, os agen-
tes que estejam atuando em 

outras missões de apoio aos 
estados e ao Distrito Federal 
poderão ser realocados.

REUTERS


