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FARMÁCIA ONLINE
Consumidores de farmácia estão 
mais confiantes em comprar onli-
ne, afirma o Farmácias APP. De 
acordo com a plataforma, desde o 
início da pandemia, o número de 
pessoas que compra pelo site da 
companhia aumentou 303%.

PARCEIRAS
A AllCare, administradora de pla-

nos de saúde, anunciou parceria 
com a Unimed Uberlândia.

APOIO
Em tempos de pandemia, o Social 
Bank está oferecendo apoio psi-
cológico para seus colaboradores. 
As conversas com os especialistas 
acontecem virtualmente.

REPOSICIONAMENTO
A Callink anunciou que Raphael 

RADAR DIÁRIOTania Malamud
Jornalista

Cunha, que atua no mercado de 
contact center há 15 anos, assu-
miu a função de Head de Novos 
Negócios e Marketing da empresa.

LEILÃO
R$ 61.200 – esse é o valor pelo 
qual a marca de leite “Centenário” 
foi arrematada.

FATURAMENTO
De acordo com o Compre&Con-
fie, empresa focada em e-com-
merce, o faturamento do setor 
de notebooks chegou a R$ 2,1 
bilhões no segundo trimestre 
deste ano, incremento de 85,2% 
em relação ao mesmo período do 
ano passado.

ALGAR TI CONSULTORIA S/A
CNPJ/ME: 05.510.654/0001-89 -NIRE: 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 comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade, a ser realizada 
de forma Digital, no dia 03 de agosto de 2020 às 14h, em sua sede social, localizada à 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, cuja participação dos Acionistas ocorrerá por Videoconferência com votação por meio de Boletim de 
Voto à Distância ou mediante manifestação em Assembleia, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1. Apreciar a 
proposta de incorporação da parcela cindida da sociedade Algar Tecnologia e Consultoria S/A (“Algar Tecnologia”), 
sociedade anônima de capital fechado, inscrita no CNPJ/ME nº 21.246.699/0001-44, registrada na Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº 313.000.096-37, com sede localizada em Uberlândia, Estado de Minas 
Gerais, na Avenida Floriano Peixoto, 6.500 – parte, Bairro Granja Marileusa, CEP 38.406-642; 2. Apreciar e deliberar 
o protocolo e justificação da cisão parcial da Algar Tecnologia com incorporação da parcela cindida na Sociedade; 3. 
Ratificar a nomeação e a contratação dos peritos José Alves Fernandes Júnior, brasileiro, casado, contador, residente e 
domiciliado em Uberlândia-MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 025.232.456-04 e no CRC/MG sob o nº 093.166/O-5; 
Sandra Alves Fernandes, brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada em Uberlândia-MG, inscrita no CPF/
MF sob o nº 828.184.446-91 e no CRC/MG sob o nº 106.498/O-9 e Liliane Gonçalves Miranda do Nascimento, 
brasileira, casada, contadora, residente e domiciliada em Uberlândia–MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 070.956.446-
59 e no CRC/MG sob o nº 105.065/O-1, responsáveis pela elaboração do laudo de avaliação contábil do acervo da 
Algar Tecnologia a ser cindido e incorporado na Sociedade; 4. Apreciar e deliberar acerca do laudo de avaliação 
referido no item (3) acima; 5. Apreciar e deliberar sobre a delegação de poderes à Diretoria da Sociedade, para direta 
ou indiretamente, por meio de procuradores, tomar todas as providências e assinar todos os documentos necessários 
à formalização e implementação da incorporação da parcela cindida na Sociedade; 6. Ratificar o investimento da 
Sociedade no capital social da Nimbus Data Center Ltda; 7. Apreciar e deliberar sobre a proposta de investimento 
no capital social da Nimbus Data Center Ltda; Instruções adicionais: 1. Os documentos e propostas relacionados às 
matérias da assembleia ora convocada 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 na assembleia, 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 re-
comendações das autoridades governamentais 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 será 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 reali-
zação da Assembleia, diretamente à Sociedade, pelo endereço eletrônico: juridico@cscalgar.com.br, para recebimento 
das instruções para participação da Assembleia digital. 4. O Boletim de Voto à Distância será enviado diretamente 
ao acionista mediante solicitação por e-mail para juridico@cscalgar.com.br 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. 5. Caso o acionista opte por não utilizar o Boletim de Voto deverá 
participar da Assembleia para exercer seu direito de voto. 6. As assinaturas dos membros da mesa e acionistas deverão 
ser feitas com certificado 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, 22 de Julho de 2020. Tatiane de Souza Lemes Panato - Diretora Presidente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL, AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS 
Nº 07/2020. Será realizado no  dia 10 de Agosto de 2020 às 14:00 hs o Processo Licitatório 
de n° 111/2020, na Modalidade de Tomada de Preços de n° 07/2020, do Tipo Menor 
Preço Global, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em engenharia para 
execução de obras de pavimentação asfáltica em CBUQ- Concreto Betuminoso Usinado 
a Quente no trecho do anel viário em frente ao Setor Comercial, no município de 
Coromandel-MG. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, no site www.
coromandel.mg.gov.br e pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da prefeitura municipal 
à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG, 20 de Julho de 2020. Nilda Maria dos 
Anjos Dorneles- Presidente da CPL.

Autorizada pelo Diretor Geral, através do NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
- fará realizar lic itação supramencionada - objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AQUISIÇÃO
DE CONCRETO USINADO - 15 - FCK (MPa) - BRITA 1, PARA SER UTILIZADO
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: l icitacaofutel@uberlandia.mg.gov.br ou pela internet
https:/ /www.uberlandia.mg.gov.br/portal-da-transparencia/ lic itacoes-e-contratos/.
Entrega dos Envelopes e Sessão Pública para abertura no dia: 05 DE AGOSTO 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, 22
de julho de 2020.EDSON CEZAR ZANATTA.Diretor Geral da FUTEL

A FUNDAÇÃO  UBERLANDENSE  DO TURISMO, ESPORTE  E  LAZER - FUTEL
REAVISO  DE  LICITAÇÃO

PREGÃO  PRESENCIAL  PARA  REGISTRO  DE  PREÇOS  Nº 028 /2020

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) 

Para Assembleia Geral de Fundação da Igreja Batista Aliança Da Paz, Aprovação de Estatuto e Eleição 
da Primeira Diretoria a ser realizada em 28 de julho de 2020. Ficam convocados todos os interessados em 
participar da assembleia, geral ordinária da fundação da Igreja Batista Aliança da Paz, nos termos da Lei 
nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, (Código Civil Brasileiro), para a realização da Assembleia Geral de 
Fundação da Igreja, Aprovação do Estatuto e Regimento Interno e Eleição da Primeira Diretoria a 
realizar-se aos vinte e oito dias, do mês de Julho 2020, na Rua Gregório Faustino Silva 180, bairro 
Granada, município de Uberlândia-MG, no Estado de Minas Gerais. A convocação dar-se-á ás 19h30min 
horas do dia mencionado, instalando-se a assembleia para deliberar sobre a seguinte. 
ORDEM DO DIA:
 1°) - Constituição da Igreja Batista Aliança Da Paz;
 2°) - Apreciação e aprovação do Estatuto Social;
 3°) - Regimento Interno;
 4º) - Eleição da primeira diretoria da Igreja.
O presente Edital de Convocação será afixado no Quadro de Avisos do templo e publicado na imprensa 
local.

Uberlândia-MG, 28 de Julho de 2020.
Convocante, Pr. Ronivaldo Pereira Da Silva.

Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária 

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos e Similares de Uberaba e Região – SINTECT-URA -, 
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os trabalhadores 
da base territorial do SINTECT-URA, a participarem da Assembléia Geral 
Extraordinária, que será realizada no dia 28/07/2020, às 18:30 horas, com 
qualquer número de presentes, na sede do Sindicato, situada à Rua Major 
Eustáquio, nº 76, sala nº 817 – Centro – Uberaba-MG, para avaliação das 
negociações do ACT 2020/2021, aprovação do estado de greve,com o 
indicativo de greve a partir das 22:00 do dia 04/08/2020. 

Uberaba-MG, 23 de julho de 2020. 
Janio José de Azevedo

Presidente do SINTECT-URA

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAl
EXTRAORDINÁRIA DO UBERLÂNDIA ESPORTE CLUBE.

O Presidente do Conselho Deliberativo do Uberlândia Esporte Clube, no uso de 
suas atribuições legais e nos termo do Estatuto Social do U.E.C, CONVOCA  os 
associados da entidade, maiores de dezoito anos, em pleno gozo de seus 
direitos, para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que será realizada no 
ginásio da Vila Olímpica do Uberlândia Esporte Clube, situada Av. Lidormira 
Borges do Nascimento, 2201, Bairro Shopping Park, CEP:38411-410, nesta 
cidade de Uberlândia Minas Gerais, no dia 25/08/2020, da 09h:00m às 14h:00m. 
A plenária terá início às nove horas em primeira convocação, com a presença de 
maioria absoluta dos associados com direito a voto. Não havendo quórum legal, 
nova chamada será feita às nove horas e trinta minutos, em segunda convoca-
ção, com a presença mínima de um terço dos associados.  Em sendo necessá-
rio, em terceira convocação às dez horas, com a presença de qualquer número 
de associados presentes, para deliberações da seguinte pauta: 1 – Prorrogação 
por prazo indeterminado para recadastramento dos sócios do U.E.C. 2 – 
Revogação da suspensão dos direitos sociais para os sócios que não se 
recadastraram no prazo dantes estipulado. 3 – Informes gerais. A sessão 
plenária obedecerá o distanciamento mínimo de dois metros entre os participan-
tes, uso obrigatório de máscara, álcool gel e aferição de temperatura.

Uberlândia, Minas Gerais, 24 de julho de 2020.

Alessandro Marques de Araújo
Presidente do Conselho Deliberativo do Uberlândia Esporte Clube. 

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora 

alguns telefones fixos da localidade de Uberlândia - MG tiveram seu funcionamento 

prejudicado no dia 15/07/2020 das 20h25 às 21h30. Assim que houve a interrupção, 

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento danificado foi recuperado.

Comunicado
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