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24 DE ABRIL DE 2020

ALGAR TI CONSULTORIA S/A
CNPJ/MF n.º 05.510.654/0001-89 - NIRE nº 313.001.098-95

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Considerando  o estado de pandemia em razão do COVID-19 “coronavírus”, um caso fortuito e de força maior; 
Considerando a recomendações das autoridades governamentais brasileiras de se evitar reuniões e aglomerações 
de pessoas para combater a disseminação da doença; Ficam os Senhores Acionistas convocados, nos termos do 
disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76, para comparece à Assembleia Geral Ordinária da Sociedade a ser realiza-
da de forma Digital, no dia 29 de abril de 2020 às 10h na sede da Sociedade, localizada em Belo Horizonte, Esta-
do de Minas Gerais, à rua Desembargador Jorge Fontana, n.º 600, Edifício Orange – 5°, 6° e 7° Andares, Belve-
dere, CEP: 30.320-670, cuja participação dos Acionistas ocorrerá por Videoconferência com votação por meio 
de Boletim de voto à distância, 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 a Diretoria da Sociedade, com mandato até 30 de abril de 2023. Instruções Adicio-
nais: 1. Os documentos e propostas relacionados às matérias das assembleias ora convocadas estão disponíveis 
aos Senhores Acionistas na sede da Sociedade e poderão ser disponibilizados por e-mail mediante solicitação por 
e-mail para juridico@cscalgar.com.br. 2. Os acionistas poderão ser representados nas assembleias, mediante a 
apresentação de documentos pessoais e do mandato de representação, outorgado na forma do parágrafo 1º, do art. 
126 da Lei 6.404/76. A representação do mandato de procuração poderá ser por meio de procuração eletrônica ou 
digitalizada, resguardados os requisitos necessários à verificação de sua validade. 3. Diante dos desdobramentos 
causados pela disseminação do COVID-19 no país, e tendo em vista as recomendações das autoridades governa-
mentais brasileiras de se evitar reuniões e aglomerações de pessoas, bem como o transito de pessoas, a assembleia 
será realizada de forma DIGITAL, ficando os Senhores Acionistas cientes de que a participação na Assembleia 
poderá ser realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, cabendo ao acionista interessado em participar da Assembleia 
digital, a indicação de seu endereço eletrônico (e-mail), no prazo de 2 (dois) dias de antecedência à realização da 
Assembleia, diretamente à Sociedade, pelo endereço eletrônico: juridico@cscalgar.com.br, para recebimento das 
instruções para participação da Assembleia virtual. 1. O Boletim de Voto à Distância será enviado diretamente ao 
acionista na data desta publicação e deverá ser devolvido à Sociedade no prazo de 5 (cinco) dias de antecedência 
à realização da Assembleia diretamente para o e-mail juridico@cscalgar.com.br. Recebido o boletim de voto a 
Sociedade retornará ao acionista em até 2 (dois) dias sobre a regularidade do documento ou eventual pendência 
a ser sanada 2. Caso o acionista opte por não utilizar o Boletim de Voto deverá participar da Assembleia para 
exercer seu direito de voto. 3. As assinaturas dos membros da mesa e acionistas deverão ser feitas com certifi-
cado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou 
qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica.

Uberlândia - MG, 18 de abril de 2020
Tatiane de Souza Lemes Panato -Diretora Presidente

COMUNICADO DE COMPARECIMENTO 

PLANALTO OVOS Ltda, CNPJ 29.776.353/0001-60, convoca o funcionário   
RONEY BARROSO DOS SANTOS CTPS   44954 SÉRIE 170 MG,   admis-
são 01/06/2018 , para retorno imediato ao trabalho sob pena de configura-
ção de abandono de emprego conforme art. 482, alínea i da CLT.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará lic itação supramencionada - Objeto: Prestação de serviço de coleta,
transbordo, transporte, tratamento ou outra destinação final dos Resíduos dos
Serviços de Saúde (RSS), de acordo com Resolução RDC nº 222/2018, CONAMA
Nº. 358 de 2005, CONAMA Nº 316 de 2002, com o fornecimento de recipientes
apropriados para armazenagem dos resíduos nos locais de coleta. A sessão pública
na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia
12/05/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG,  22
de abril de 2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 207/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO UNITÁRIO"

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 04 de maio de 2020, às 08h50min *. 2º LEILÃO: 11 de maio de 2020, às 15h15min *. - *(horário de Brasília)

ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, Edifício 
Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a 
PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos da Cédula de Crédito Bancário nº 074436230014660, datada de 
03/12/2018, firmado com os Fiduciantes MARCUS VINICIUS MEDEIROS SANTANA, solteiro, CPF nº 971.082.866-53, CI nº M-8.753.235-SSP/MG, 
convivente em união estável com MARIANA CASTILHO FERNANDES, solteira, CPF nº 067.605.906-60, CI nº MG-13119431-SSP/MG, residentes 
e domiciliados em Uberlândia/SP, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 257.805,55 (Duzentos e 
cinquenta e sete mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído 
por “Prédio Residencial, com área construída de 80,44m² e área total de 257,50m² situado na Rua Antônio Azenha Mathias nº 312, Nova Uberlândia, 
Uberlândia/MG” melhor descrito na matrícula nº 140.015 do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia/MG. Cadastrado na Prefeitura Municipal 
sob nº 00-04-0203-03-07-0039-0000. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso 
não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a  
R$ 172.567,62 (Cento e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 
9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar 
no site www.sold.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento 
e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (16006 - Dossiê).
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FMF SÓ RETOMARÁ ATIVIDADES NO DIA 4
A Federação Mineira de Futebol confirmou que, con-

siderando o contexto atual de enfrentamento ao novo 
coronavírus, decretou férias coletivas para todo o quadro 
administrativo durante todo o mês de abril.

Como o dia 30 de abril será na quinta-feira da próxi-
ma semana e a sexta-feira será feriado nacional de 1º de 
maio, só no dia 4 a Federação voltará às atividades, se 
não houver a necessidade de mudanças.

Somente a partir deste retorno é que vão começar as 
discussões sobre o Campeonato Mineiro – Divisão Espe-
cial, que foi paralisado faltando duas rodadas para fechar 
a fase preliminar, quando ficarão (ou ficariam) definidos 
os quatro times para a fase semifinal, ou até mesmo se 
o campeonato será encerrado na posição em que se en-
contra.

RAPIDINHAS

• Não está fácil para ninguém, mas para os que gos-
tam de praticar atividades físicas está bem mais difícil 
para encontrar uma maneira de se exercitar. Academias, 
clubes sociais, campos e ginásios poliesportivos tudo 
fechado. E diante da situação, muitos estão ganhando 
peso, o que não faz bem para ninguém. Mas tudo passa...

• Com o fechamento de todos os campos de futebol, 
os gramados estão sendo beneficiados com a recupera-
ção da grama, que normalmente acontece do final até iní-
cio de cada ano. Quando forem reabertos, as condições 
certamente serão bem melhores das de anos anteriores.

• A pista de 5 quilômetros no complexo Parque do Sa-
biá é o local mais concorrido para caminhada em Uber-
lândia. Os milhares de adeptos dessa atividade estão an-
siosos pela sua reabertura, mas como o momento exige 
o sacrifício de todos, a decisão é necessária. Tudo tem 
o seu tempo, e breve estará recebendo novamente seus 
usuários, com saúde...

• A Liga Uberlandense de Futebol, que havia feito toda 
a programação para 2020, deverá refazê-la, tão logo re-
tome suas atividades. Até a assembleia de prestação de 
contas de 2019, que estava marcada para o inicio de mar-
ço, foi adiada, sem data definida. Da mesma forma, os 
campeonatos que a entidade realiza anualmente.

• Um dos maiores torneios de futebol de campo do 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, já era para ter come-
çado, mas seu início foi adiado, diante da crise mundial 
da Covid-19. O presidente da Amvap e prefeito de Pra-
ta, Anuar Arantes Amui, acertou com a LUF o retorno da 
competição e depois de tudo pronto para o seu início, sur-
giu esse impedimento.

• A Copa Amvap fez história na região ao longo de uma 
década. O torneio se tornou referência do futebol amador 
entre os municípios que integram a Amvap – Associação 
dos Municípios da Microrregião do Vale do Paranaíba – e 
teve sua última edição realizada em 2014.

• Ainda vai demorar dias ou semanas para os segui-
mentos esportivos da cidade começarem a discutir o que 
será feito em relação às suas programações para 2020. 
A Liga Uberlandense de Futebol e a Fundação Uberlan-
dense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) que promovem 
várias competições ao longo de cada temporada, continu-
am na expectativa do que ainda poderá vir pela frente nas 
próximas semanas. A situação vai exigir uma mudança ra-
dical na extensa programação que sempre tiveram. Cer-
tamente que alguns campeonatos nem serão realizados, 
devido ao pequeno espaço de tempo e consequentemen-
te de datas para tantos eventos.

RESENHA ESPORTIVA

São Caetano desiste de 
disputar vaga na Série D
 | CLUBE ALEGA DIFICULDADE FINANCEIRA EM MEIO À PANDEMIA DA COVID-19

 � AGÊNCIA BRASIL

V ice-campeão do Brasi-
leiro em 2000 e 2001 
e da Libertadores em 

2002, o São Caetano não 
disputará competições de 
nível nacional neste ano. 
O clube paulista anunciou 
a desistência da Série D, a 
quarta divisão do Brasileirão, 
que estava marcada para 
começar em maio, mas com 
a paralisação do futebol 
devido à pandemia do novo 
coronavírus (covid-19), não 
tem data prevista para início.

Em ofício enviado à Fe-
deração Paulista (FPF), que 
será encaminhado à Confe-
deração Brasileira de Fute-
bol (CBF), o azulão justifica 
a decisão para amenizar pre-
juízos financeiros. “Diante 
dessa indefinição para início 
do campeonato, precisaría-
mos tomar decisões em rela-
ção à manutenção de contra-
tos de prestação de serviço, 
prorrogações de contratos 
de atletas e a manutenção 
de funcionários sem ter uma 

previsão orçamentária para 
isso, visto a dificuldade em 
novos parceiros e até mes-
mo a suspensão de verbas 
de patrocínio que o clube 
provisionou para o ano de 
2020”, diz o São Caetano no 
documento.

O São Caetano obteve 
vaga na Série D com o título 
da Copa Paulista, torneio 
que reúne equipes do inte-
rior de São Paulo e abastece 
o calendário no segundo se-
mestre. O campeão poderia 
optar pela vaga na quarta 
divisão nacional ou na Copa 
do Brasil. Com a escolha 
do azulão pelo Brasileiro, 
o vice, XV de Piracicaba, 
classificou-se para o torneio 
de mata-mata.

Na atual temporada, o 
time do ABC disputa a Série 
A2 (segundo nível) do Cam-
peonato Paulista e ocupa 
a sexta posição, com 18 
pontos após 12 jogos. Pelo 
regulamento, os oito pri-
meiros seguem às quartas 
de final e os dois finalistas 
sobem à Série A1. A equipe 

não atua desde 15 de março, 
quando bateu a Portuguesa 
Santista por 3 a 1 em Santos 
(SP). A competição estadual 
também não tem previsão 
de retorno, mas a FPF já 
anunciou que o torneio con-
tinuará, ainda que algumas 
partidas possam ser dispu-
tadas com portões fechados.

A Federação Paulista de 
Futebol ainda não confirmou 
qual será, e se haverá, subs-
tituto para o São Caetano. 
Na Copa Paulista, além do 
Azulão e do XV, chegaram 
às semifinais o Mirassol 
(que já está classificado à 
Série D) e o Esporte Clube 
São Bernardo, que disputa a 
Série A3 (terceiro nível) do 
futebol paulista.

Por meio da assessoria 
de imprensa, o time de São 
Bernardo do Campo (SP) 
informou que, até o momen-

to, não foi contatado pela 
federação e que a diretoria 
se reunirá para analisar a 
situação financeira. Como 
muitos clubes do interior 
paulista, o EC São Bernar-
do tem vários contratos de 
atletas próximos do fim, já 
que a previsão era a Série 
A3 terminar em maio, como 
as divisões superiores do 
Paulistão.

No início do mês, a CBF 
anunciou um repasse de 
pouco mais de R$ 19 mi-
lhões a clubes e federações. 
Aos times da Série D, o 
aporte anunciado foi de R$ 
120 mil por agremiação. A 
decisão veio após uma carta 
assinada por capitães das 
equipes participantes da 
quarta divisão, com anuên-
cia dos presidentes, solicitar 
apoio em meio à paralisação 
do futebol.

CRISE
ANDERSON RODRIGUES/DIVULGAÇÃO


