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Agora, equipes de duas pes-
soas percorrem somente locais 
com mais infestação, identifi-
cados através das mais de mil 
armadilhas espalhadas pela 
cidade.

“Todos os critérios estabele-
cidos pelo Ministério da Saúde 
estão sendo obedecidos, mas 
continuamos realizando cerca 
de 20 ações diárias porque não 
podemos deixar de controlar 
a situação. Nesse momento é 
muito importante a colaboração 
da população para evitar o caos 

no sistema de saúde”.
Neste ano, o Levantamento 

Rápido do Índice de Infestação 
por Aedes aegypti (LIRAa) tam-
bém passou por adaptações 
e será realizado somente uma 
vez. A pesquisa, que era feita 
pelo menos quatro vezes ao ano, 
ocorrerá em outubro.

José Humberto Arruda expli-
ca que a mudança foi decidida 
para priorizar os trabalhos de 
manutenção das armadilhas. 
Segundo ele, os equipamentos 
dão um resultado mais efetivo do 

índice de infestação do mosquito 
do que o LIRAa.

“As mil armadilhas, que são 
posicionadas em pontos es-
tratégicos, possibilitam a at-
ualização dos dados a cada 
semana, dando mais efetividade 

ao processo. Com o LIRAa não 
conseguimos isso, já que 15 dias 
depois de ser feito os dados po-
dem mudar. Sendo assim, decid-
imos pela mudança e recebemos 
o apoio do Ministério da Saúde”, 
concluiu o coordenador.

ASSOCIAÇÃO DE AMPARO A CRIANÇAS, ADOLESCENTES
E ADULTOS COM CÂNCER–ACRAAC.

Entidade sem Fins Lucrativos
Rua Arthur Bernardes, 630 –Bairro Martins

Fone: (34) 3235-3294 / www.associacaodocancer.org.br
CNPJ: 05.670.611/0001-60

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O  Presidente  da  ASSOCIAÇÃO  DE  AMPARO  A  CRIANÇAS,  ADOLESCENTE  E ADULTO COM 
CÂNCER, também denominada “Associação do Câncer” convoca os  membros  da  Diretoria,  
Conselheiros  e Associados,  para  a  realização  da Assembleia Magna Ordinária, a realizar-se em 09 
de Julho de 2020, em primeira convocação às 09h30min(nove horas e trinta minutos) as 10h00min 
horas (dez horas) em segunda convocação, na sua sede localizada à Rua Arthur Bernardes, 630, 
Bairro Martins, CEP: 38.400-368, para tratar dos seguintes assuntos:
      1) Prestação de contas do Exercício ano 2019.
      2) Apresentação das ações dos Projetos sociais  do ano de 2019.
     3) Assuntos de interesse Institucional.
Obs.: Seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Saúde e do ComitêMunicipal do 
enfrentamentoao Covid-19,todos devem estar de mascaras, manter a distancia de 2 m e álcool 
gel disponível no local.

Uberlândia-MG,02de Julho de 2020.
José Raimundo Ferreira Medina Diretor-Presidente

ALGAR TELECOM S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ n.º 71.208.516/0001-74 - NIRE 313.000.117-98
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS DA 5ª (QUINTA) 
EMISSÃO DE DEBÊNTURES SIMPLES, NÃO CONVERSÍVEIS EM AÇÕES, EM SÉRIE ÚNICA, 

DA ESPÉCIE QUIROGRAFÁRIA, COM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA ADICIONAL, 
PARA DISTRIBUIÇÃO PÚBLICA, COM ESFORÇOS RESTRITOS, DA ALGAR TELECOM S.A.

Nos termos do artigo 71 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Instrução CVM nº 625, 
de 14 de maio de 2020 (“ICVM nº 625”), ficam os titulares das debêntures em circulação objeto da 5ª (quinta) Emis-
são de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária, com Garantia 
Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Algar Telecom S.A. (“Debenturistas”, 
“Debêntures”, “Emissão” e “Companhia”, respectivamente), nos termos da Cláusula Sétima do “Instrumento Parti-
cular de Escritura da 5ª (Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série Única, da 
Espécie Quirografária, com Garantia Fidejussória Adicional, para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da 
Algar Telecom S.A.”, celebrado em 11 de maio de 2016, entre a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de 
Títulos e Valores Mobiliários, tendo a Algar S.A. Empreendimentos e Participações como interveniente anuente, e 
aditado em 06 de junho de 2016 (“Escritura de Emissão” e “Agente Fiduciário”, respectivamente), convocados para 
se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada exclusivamente de forma digital e remota, em 
primeira convocação, no dia 15 de julho de 2020, às 16:00 horas, através da plataforma Google Meet, para delibe-
raram sobre a seguinte Ordem do Dia (“Assembleia”): (i) Alteração da redação da Cláusula 4.15.1, alínea “(x)”, da 
Escritura de Emissão, de forma que o Índice Financeiro referente à “Dívida Financeira Líquida/EBITDA”, previsto no 
item “(i)”, passe de menor ou igual a 2,25 (dois inteiros e vinte e cinco centésimos) para menor ou igual a 3,00 (três 
inteiros); (ii) Alteração da redação do subitem “(i)” da Cláusula 4.15.1, alínea “(x)”, da Escritura de Emissão, para 
exclusão do termo “arrendamento mercantil” da definição de “Dívida Financeira Líquida”; (iii) Alteração da redação 
das Cláusulas 4.15.1 e 4.15.2 da Escritura de Emissão, para prever que os Eventos de Inadimplemento atualmente 
constantes das alíneas “(h)”, “(i)”, “(j)” e “(k)” da Cláusula 4.15.1 passem a ser eventos de vencimento antecipado 
automático das Debêntures na forma da Cláusula 4.15.2; (iv) Liberação da garantia fidejussória adicional prestada 
pela Algar S.A. Empreendimentos e Participações (“Garantidora”) no âmbito da Emissão, com a consequente exclu-
são das referências relacionadas à garantia e à Garantidora, bem como a realização dos eventuais ajustes necessários 
na Escritura de Emissão decorrentes desta deliberação; e (v) Autorização à Companhia em conjunto com o Agente 
Fiduciário para realização de todos os atos e celebração de todos os documentos necessários à implementação das 
deliberações previstas nos itens (i) a (iv) acima. Representantes da Companhia estarão presentes na Assembleia para 
avaliar, juntamente com os Debenturistas, a possibilidade de pagamento de prêmio em função da aprovação das 
deliberações acima. A documentação relativa à Ordem do Dia estará à disposição na sede da Companhia, bem como 
nos sites da CVM (www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), da Companhia (https://
ri.algartelecom.com.br/), e do Agente Fiduciário, (https://www.pentagonotrustee.com.br/) para exame pelos Senhores 
Debenturistas. Informações adicionais sobre a Assembleia e as matérias constantes da Ordem do Dia acima podem ser 
obtidas junto à Companhia (por meio de seu site de relacionamento com investidores) e/ou ao Agente Fiduciário.  Fica 
facultado aos Debenturistas o proferimento do voto durante a realização da Assembleia ou através do envio da ins-
trução de voto sem rasuras, cujo modelo e instruções de preenchimento por cada debenturista pode ser encontrado na 
Proposta da Administração referente à Assembleia (“Proposta da Administração”) disponibilizada nos sites da CVM 
(www.cvm.gov.br), da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br), da Companhia (https://ri.algartelecom.com.
br/), e do Agente Fiduciário, (https://www.pentagonotrustee.com.br/), acompanhado das instruções de preenchimento 
e as formalidades necessárias para sua validade. Observados os procedimentos previstos neste Edital de Convocação 
e na Proposta da Administração, para participar e votar, por meio de sistema eletrônico, os Debenturistas deverão 
enviar, aos endereços eletrônicos assembleias@pentagonotrustee.com.br e ri@algartelecom.com.br, com 02 (dois) 
Dias Úteis de antecedência da data prevista para a realização da Assembleia, ou, ainda, até o horário para realiza-
ção da mesma, os seguintes documentos:  (i) quando pessoa física, documento de identidade; (ii) quando pessoa 
jurídica, cópia de atos societários e documentos que comprovem a representação do Debenturista; e (iii) quando for 
representado por procurador, procuração com poderes específicos para sua representação na Assembleia, obedecidas 
as condições legais. O instrumento de representação referido no item “(iii)” acima deve ser apresentado com o reco-
nhecimento de firma ou abono bancário do signatário. Caso não seja possível em razão do cenário de pandemia do 
COVID-19, os Debenturistas deverão apresentar, juntamente à cópia simples da procuração, cópia do documento de 
identidade do outorgante. Em razão dos impactos decorrentes da pandemia do COVID-19, a Companhia e o Agente 
Fiduciário dispensarão a necessidade de envio das vias físicas dos documentos de representação dos Debenturistas 
para os escritórios da Companhia, bastando o envio de cópia simples das vias originais de tais documentos. O link 
para a participação da conferência será enviado apenas aos Debenturistas que enviarem, prévia e diretamente ao 
Agente Fiduciário e à Companhia, os documentos de representação acima indicados.  Os Debenturistas que fizerem o 
envio da instrução de voto mencionada e esta for considerada válida, não precisarão acessar o link para participação 
digital da Assembleia, sendo sua participação e voto computados de forma automática. Contudo, em caso de envio 
da instrução de voto de forma prévia pelo debenturista ou por seu representante legal com a posterior participação na 
Assembleia através de acesso ao link e, cumulativamente, manifestação de voto deste debenturista no ato de realiza-
ção da Assembleia, será desconsiderada a instrução de voto anteriormente enviada, conforme disposto no artigo 7º, 
§1º, da ICVM nº 625. Maiores esclarecimentos e o detalhamento das orientações gerais com relação ao procedimento 
adotado para a Assembleia serão disponibilizados na Proposta da Administração. Os termos em letras maiúsculas que 
não se encontrem aqui expressamente definidos, terão os significados que lhes são atribuídos na Escritura de Emissão. 
Uberlândia/MG, 30 de junho de 2020. ALGAR TELECOM S.A.

A V I S O
E D I T A L   D E   L I C I T A Ç Ã O

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 037 /2020 
“MENOR PREÇO”

LICITAÇÃO EXCLUSIVAS PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO 
PORTE E EQUIPARADAS   A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE 
E LAZER - FUTEL, autorizada pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E 
LICITAÇÕES – fará realizar licitação supramencionada – objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (RESVESTIMENTO AZULEJO, ARAME FARPADO, 
ARAME RECOZIDO, ARGAMASSA E OUTROS), PARA SEREM UTILIZADOS NA 
MANUTENÇÃO DO PARQUE DO SABIÁ E NAS DEPENDÊNCIAS DA FUTEL. O Edital 
encontra-se à disposição no Núcleo de Compras e Licitações da FUTEL, na Av. José 
Roberto Migliorini, nº 850, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, telefone (34) 3235-6289 / 
(34) 3235-6165 das 08:30 às 17:00 horas ou por e-mail: licitacaofutel@uberlandia.mg.gov.
br ou pela internet https://www.uberlandia.mg.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-
contratos/. Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia: 21 DE JULHO 
DE 2020, ÀS 09:00 HORAS na Sala de Reuniões do Núcleo de Compras e Licitações da 
FUTEL – na Sede Administrativa em frente à Arena “Sabiazinho”. Uberlândia, 30 de junho 
de 2020. EDSON CEZAR ZANATTA - Diretor Geral da FUTEL

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 

Registro de Preços Nº. 398/2020
“Menor preço por item”

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE 
COMPRAS - Realizará licitação supramencionada - Objeto: Fornecimento de pão 
francês, 50 gramas, com manteiga e sem manteiga em atendimento à Secretaria 
Municipal de Administração e aos Órgãos da Administração Direta e Indireta da 
Prefeitura Municipal de Uberlândia. A sessão pública na Internet para recebimento 
das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia  23/07/2020, no endereço 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 01 de julho 2020. MARLY VIEIRA 
DA SILVA MELAZO - SEcREtáRIA MunIcIpAL DE ADMInIStRAçãO

A V I S O
C H A M A D A  P Ú B L I C A

Nº 014/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará Chamada Pública com vista a Seleção 
de Projetos de Gestão Operacional das Unidades de Saúde do Setor Central Norte do 
Município de Uberlândia. O Edital encontra-se a disposição na Diretoria de Compras, na 
Av. Anselmo Alves dos Santos, 600, bairro Santa Mônica, telefone 0xx 34-3239-2488, das 
12 às 17 horas e no sitio do Município www.uberlandia.mg.gov.br. A entrega dos Envelopes, 
com documentação, deverá ser feita diretamente na Galeria Ido Finotti, situada nesta 
cidade na Av. Anselmo Alves  dos Santos, 600, bairro Santa Mônica, até o dia  06/08/2020, 
às 13:00 horas, ocasião em que ocorrerá a sessão pública.  Uberlândia-MG,  01 de julho 
de 2020. GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO - Secretário Municipal de Saúde.

ALTERAÇÃO NO EDTIAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 067/2020 – PREGÃO PRESENCIAL

Objeto: Contratação exclusiva de Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas 
para aquisição de diversos tubos de concretos para atender as necessidades do Departamento Municipal 
de Água e Esgoto de Uberlândia, em atendimento à Diretoria de Drenagem Pluvial. O Diretor Geral do 
Departamento Municipal de Água e Esgoto – DMAE, no uso de suas atribuições legais torna público 
e para conhecimento dos interessados em participar da licitação supramencionada, assim como, aos 
adquirentes do edital, a seguinte alteração no edital: Constou no objeto “Contratação exclusiva de 
Microempresa – ME,  Empresa de Pequeno Porte – EPP ou equiparadas para aquisição de diversos 
tubos de concretos “..., porém em função dos valores dos itens que ultrapassam R$ 80.000,00 (oitenta 
mil reais), a contratação não pode ser exclusiva para microempresa e EPP. Assim sendo, a Contratação 
far-se-á por Ampla Disputa e não exclusiva para microempresa e EPP. Todas as empresas estão aptas 
a participar da licitação, em querendo. Dê-se ciência aos interessados e publique-se. Uberlândia, 30 de 
junho de 2020. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE

A V I S O
E D I T A L   D E   L I C I T A Ç Ã O

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 036 /2020 
“MENOR PREÇO”

LICITAÇÃO EXCLUSIVAS PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
E EQUIPARADAS  A FUNDAÇÃO UBERLANDENSE DO TURISMO, ESPORTE E LAZER - 
FUTEL, autorizada pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES – 
fará realizar licitação supramencionada – objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
HIDRÁULICOS (ADAPTADOR SOLDÁVEL, TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, ASPERSOR, 
VASO SANITÁRIO, TORNEIRA PARA JARDIM E OUTROS), PARA SEREM UTILIZADOS 
NA MANUTENÇÃO DO PARQUE DO SABIÁ E NAS DEPENDÊNCIAS DA FUTEL. O 
Edital encontra-se à disposição no Núcleo de Compras e Licitações da FUTEL, na Av. José 
Roberto Migliorini, nº 850, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, telefone (34) 3235-6289 / 
(34) 3235-6165 das 08:30 às 17:00 horas ou por e-mail: licitacaofutel@uberlandia.mg.gov.
br ou pela internet https://www.uberlandia.mg.gov.br/portal-da-transparencia/licitacoes-e-
contratos/. Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia: 20 DE JULHO 
DE 2020, ÀS 09:00 HORAS na Sala de Reuniões do Núcleo de Compras e Licitações da 
FUTEL – na Sede Administrativa em frente à Arena “Sabiazinho”. Uberlândia, 30 de junho 
de 2020.EDSON CEZAR ZANATTA - Diretor Geral da FUTEL

CONCURSO PÚBLICO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO 
DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, EDITAL Nº 01/2019 - HOMOLOGAÇÃO 

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO 
DE UBERLÂNDIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Edital 
nº 01/2019, torna pública a Homologação do Resultado Final do Concurso 
Público, divulgado em 01 de julho de 2020, para provimento dos cargos de 
Nível Superior, Médio/Médio Técnico e Fundamental Completo e Incompleto. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO 
UBERLANDENSE DE BEISEBOL E SOFTBAL – AUBS.

O Presidente da Associação Uberlandense de Beisebol e Softbol, em atendimento ao disposto nos 
artigos 22 e 24, a do Estatuto da Entidade, CONVOCA através do presente edital, TODOS os sócios 
que estejam em pleno gozo de seus direitos, para ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, que 
será realizada em sua sede, sito à Rua João Catanduva, Nº 155, Bairro Santa Mônica, nesta cidade 
de Uberlândia MG, às 18:30 horas do dia 10 de Julho de 2020, em primeira convocação e não 
havendo quórum, às 19:30 horas, na mesma data, com a quantidade de associados presentes, para 
a seguinte ordem do dia:
– Alteração do Estatuto da AUBS, adequando-o aos art. 18 e 18-A da Lei 9.615/1998;

Uberlândia, 01 de julho de 2020.
BRUNO JOU HIRAIWA

PRESIDENTE

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

QUINTA-FEIRA
02 DE JULHO DE 2020
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