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Cursos de português e inglês 
SÃO OFERECIDOS A MULHERES
 | INSCRIÇÕES PODEM SER FEITAS ATÉ 9 DE AGOSTO PARA AS 80 VAGAS GRATUITAS

 � DA REDAÇÃO

O Instituto de Letras e 
Linguística da Universi-
dade Federal de Uber-

lândia (ILEEL/UFU) está com 
inscrições abertas para cursos 
online gratuitos de português e 
inglês destinados a mulheres 
e adolescentes em situação de 
vulnerabilidade social. O cadas-
tro deve ser feito até o dia 9 de 
agosto.

Serão disponibilizadas duas 
turmas com 40 vagas cada 
uma. A primeira é voltada para 
adolescentes entre 13 e 17 
anos e a segunda para adultas 
com 18 anos ou mais. As vagas 
oferecidas serão preenchidas 
conforme a ordem cronológica 
de realização das inscrições.

Entre outros requisitos, a 
inscrita deve se identificar como 
mulher, ser ou ter sido aluna de 
escola pública, possuir acesso à 

UFU

internet e dispor de cinco horas 
semanais para se dedicar ao cur-
so. Não serão aceitas inscrições 
incompletas ou que não atendam 
aos requisitos. Metade das vagas 
dos cursos serão destinadas a 
alunas autodeclaradas pretas, 
pardas ou indígenas e a pessoas 
com deficiência.

As aulas ocorrerão de 17 de 
agosto a 30 de novembro por 
meio de plataformas digitais. 
Mais informações pelo e-mail 
projetoletramentosufu@gmail.
com.

Serão disponibilizadas 
duas turmas com 40 
vagas cada uma. A 
primeira é voltada para 
adolescentes entre 13 e 
17 anos e a segunda para 
adultas com 18 anos ou 
mais. As vagas oferecidas 
serão preenchidas 
conforme a ordem 
cronológica de realização 
das inscrições

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.

O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas

atribuições, comunica aos interessados, a retificação ocorrida no Aviso do Processo

Licitatório Modalidade Pregão Eletrônico nº 078/2020, tipo Menor Preço Lote, ONDE SE

LÊ: "Uberlândia, 22 de agosto de 2020", LEIA-SE: "Uberlândia, 22 de julho de 2020".

Uberlândia, 23 de julho de 2020.Adiconaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE.

RETIFICAÇÃO
DATA EMISSÃO DE

AVISO

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 06 de agosto de 2020, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 18 de agosto de 2020, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, 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 do instrumento particular com força de escritura pública de 30/04/2013, cujo Fiduciante é VALQUÍRIA EUGÊNIA DE OLIVEIRA,  
CPF/MF nº 057.213.526-20, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 3.158.375,55 (Três Milhões 
Cento e Cinquenta e Oito Mil Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Cinquenta e Cinco Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o 
imóvel constituído pelo “Prédio residencial com a área construída de 350,30m², e terreno de 797,50m², situado na Alameda dos Araçás, nº 295 
- Uberlândia/MG, melhor descrito na matrícula nº 138.069 do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Uberlândia/MG.” 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$ 3.272.697,93 (Três Milhões Duzentos e Setenta 
e Dois Mil Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Noventa e Três Centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá 
no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.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.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5468_02 Sc).

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.

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar instituída pela
Portaria nº 47.339, publicada no Diário Oficial do Município em 13 de setembro de
2019, no uso de suas atribuições, INTIMA o servidor público municipal Wanderson
Cândido Silva, matrícula nº 28.070-4, pelo presente edital,  por se encontrar em
local incerto e não sabido, com flagrantes indícios de ocultação para esquivar-se
do recebimento de mandados, notificações, intimações e citações, após diversas
tentativas, não sendo encontrado no endereço residencial e domiciliar registrado
em seus assentamentos funcionais, dos termos da DECISÃO proferida 05 de
maio de 2020, publicada no DOM, edição nº 5890-A, de 17 de junho de 2020,  a qual
determinou a aplicação da penalidade de DEMISSÃO, nos termos do  art. 180,III
c/ c 187 da Lei Complementar  nº 40/1992, para apresentação de pedido de
reconsideração ou recurso no prazo de 30 (trinta) dias corridos, a contar da ciência
do presente mandado, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se do seu término
(art. 155 c/c art. 237 da LC nº 40/1992).Ressalta-se que não havendo interposição
de recurso ou a apresentação de pedido de reconsideração, implicará no trânsito
em ju lgado admin is t ra t ivo da dec isão profer ida.Uberlândia, 25 de junho de
2020.Humberto Tomaz Gonzaga.Presidente da Comissão Processante

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE
Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente Edital, que devidamente
autorizado pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito,
nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Em virtude da pandemia a participação nos leilões será somente de maneira
on-line através do site do Leiloeiro Oficial: www.megaleiloes.com.br. Localização do imóvel: Uberlândia-MG. Br. Tubalina-Colônia.
Rua Real Grandeza, nº 90. Ed. Real Grandeza. Apto. 102 no 1º pav. e vaga de garagem nº 12. APARTAMENTO. Área priv. 53,731m²
(apto.) e 12,00m² (vaga). Matr. 119.017 do 2º RI Local. Obs.: Ocupado (AF). 1º Leilão: 11/08/2020, às 11:00 hs. Lance mínimo:
R$ 207.199,56; 2º Leilão: 13/08/2020, às 11:00 hs. Lance mínimo: R$ 167.697,96. Condição de pagamento: à vista, mais
comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro,
com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para
no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas,
na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017.

Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.megaleiloes.com.br.
Para mais informações - tel.: (11) 3149-4600. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 844.

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

SÁBADO
25 DE JULHO DE 2020
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