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EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria da Associação Rota Brasil de Apoio a Transportadores de Carga – Rota Brasil, associação 
privada sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 24.768.865/0001-60, vem por 
meio de seu Presidente, nos termos do art. 22 e seu §1°; art. 23; art. 24 e art. 26, item“f” do Estatuto 
Social, pelo presente edital, CONVOCAR todos os seus Associados para participarem da 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a qual será realizada no dia 28 de Outubro de 2020 às 
08:00 horas da manhã, na sede da Associação, situada na Avenida Sacramento, nº 911, Bairro 
Martins, CEP 38400-466, na cidade de Uberlândia/MG, a fim de deliberarem acerca de questões 
importantes e de interesse dos Associados, quais sejam:

 A) Reforma/Alteração do Estatuto Social;

Este Edital está em conformidade com o que prevê o Estatuto Social desta Associação. Deve-se 
observar ainda que é necessário, em primeira convocação, a presença de pelo menos um terço dos 
Associados com direito a voto, porém se tal número não for alcançado dentro de um prazo de uma 
hora, será efetuada nova convocação com a presença de qualquer Associado que ali estiver.

ARI BATISTA PEREIRA
Presidente

A ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLÂNDIA 2, via de seu represen-
tante legal, em observância ao disposto no art. 15 “caput” e Parágrafo 
Primeiro do Estatuto Social, vem, CONVOCAR, seus associados para 
comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para 
cumprimento das disposições do art. 13, incisos I a V e art. 14, todos 
do Estatuto Social, conforme segue:

Local: Estacionamento do Clube da Associação Alphaville 2
Endereço:  Av: Floriano Peixoto, 7001 – Granja Marileusa.
Data: 28/10/2020 (quarta-feira)
Horário:18:00h primeira convocação e 18:30h segunda convocação.

Ordens do dia:
1.Aprovação de Contas 2019;
2.Aprovação da Contratação de Empresa para Realização de Auditoria em caso de reprova-
ção das Contas;
3.Aprovação de Investimentos;
4.Apresentação das Manutenções Emergenciais Necessárias e aprovação da Execução; 
5.Aprovação de Transferência ou divisão das movimentações bancárias para Cooperativa de 
Crédito;

Na Assembleia, todos os presentes deverão estar em dia com suas obrigações pecuniárias para com 
a Associação Alphaville Uberlândia 2, a Loteadora Alphaville Uberlândia Empreendimentos 
Imobiliários Ltda e Alphaville Uberlândia S/A, nos termos do disposto no parágrafo primeiro do art. 19, 
do Estatuto Social, e, estar munido de documentos de identidade que comprovem a sua condição de 
associado, ou munidos de procuração. Os representantes legais das pessoas jurídicas deverão 
comprovar tal condição, mediante a apresentação de contrato social ou ata de eleição de diretoria, ou 
ainda procuração. A procuração deve conter o reconhecimento de firma da assinatura.
Em circunstância ao momento atual que estamos vivendo com a Pandemia da Covid 19, informamos 
que serão tomados os devidos cuidados, tais como, a apresentação da assembleia em local aberto, 
mantendo as cadeiras com distanciamento adequado, álcool em gel disponível para higiene das 
mãos, sendo obrigatório utilização de máscaras por todos os presentes. Solicitamos ainda que 
compareça a assembleia apenas o associado titular.

Uberlândia/MG, 15 de Outubro de 2020.
 

Maiores informações:
Associação Alphaville Uberlândia 2
Telefone: 34-3227-2516 / (34) 99635-0090
E-mail: gerencia@alphavilleuberlandia2.com.br

A ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLÂNDIA 2, via de seu represen
tante legal, em observância ao disposto no art. 15 “caput” e Parágrafo 
Primeiro do Estatuto Social, vem, CONVOCAR, seus associados para 
comparecerem à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária para 
cumprimento das disposições do art. 13, incisos I a V e art. 14, todos 
do Estatuto Social, conforme segue:

ERRATA DE EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA A SE REALIZAR NO DIA 28/10/2020

A ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE UBERLÂNDIA 2, via de seu representante legal, vem informar e retificar, 
o que segue:
Onde se lê:
Horário: 18:00h primeira convocação e 13:30h segunda convocação.
Data: Uberlândia/MG, 16 de outubro de 2020.
LEIA-SE:
Horário: 18:00h primeira convocação e 18:30h segunda convocação.
Data: Uberlândia/MG, 15 de outubro de 2020.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de medicamentos
(levomepromazina, lorazepam, memantina cloridrato, meropenem, metilergometrina
maleato, metilfenidato cloridrato, metilprednisolona e outros). A sessão pública na Internet
para recebimento das Propostas estará aberta até as_09:00 horas do dia 05/11/2020, no
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG, 15 de outubro de 2020.
 GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 679/2020

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS -
Realizará licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de produtos (arroz agulhinha),
em atendimento à Secretaria acima citada. A sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até as 09:00 horas do dia 06/11/2020, no endereço
www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 15 de outubro de 2020.TANIA MARIA
DE SOUZA TOLEDO.SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 686/2020
CRITÉRIO DE JULGAMENTO
“MENOR PREÇO POR ITEM”

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

SEXTA-FEIRA
16 DE OUTUBRO DE 2020

RESENHA ESPORTIVAAlberto Gomide
gomideesporte@yahoo.com.br

LÉLO É 
ARTILHEIRO
NA COPA 
AMIZADE

O único campeonato de 
futebol amador e varzeano que 
a cidade vive este ano é a Copa 
da Amizade de Futebol Máster, 
que começou bem cedo e foi 
suspensa logo em março devido 
ao coronavirus, mas com a fase 
preliminar realizada. Recome-
çou recentemente e já realizou 
duas rodadas da segunda fase. 
Das 14 equipes do início, 12 
seguem nas disputas.

Na verdade, na segunda fase 
o campeonato foi dividido em 
duas competições distintas. Na 

Chave A ficaram os seis primei-
ros colocados da primeira etapa, 
e os outros seis na Chave B. É 
que, a partir de agora, os times 
jogam entre si nos grupos, em 
turno único, e classificam-se 
quatro para as semifinais e 
daí saem os dois finalistas. A 
mesma coisa acontece na outra 
chave. Assim, serão conhecidos 
dois campeões: o da Série A e o 
da Série B.

No último final de semana, 
devido ao feriado prolongado 
do Dia das Crianças e Nossa 
Senhora Aparecida, não houve 
rodada. A 3ª rodada da etapa 
será no sábado e no domingo, 
com esta programação: Série 
A: Bandeirantes x Umuarama, 
sábado, 16h, no Caça e Pesca; 
Jardim Finotti x São Jorge, sába-

do, 16h, no Caça e Pesca; Co-
pacabana x Jaraguá, domingo, 
8h, no Sintrasp. Série B: Minas 
Gerais x Canaã, sábado, 16h, 
no Sintrasp; Saraiva x Luizote de 
Freitas, sábado, 16h, no Olhos 
Dágua; Jardim Vica x Jardim 
Holanda, domingo, 9h, no Caça 
e Pesca.

No momento, a classificação 
tem a seguinte posição: A – Jara-
guá e Umuarama com 4 pontos, 
Bandeirantes e Copacabana 
com 3, Jardim Finotti e Copaca-
bana com 1 ponto; B – Canaã e 
Saraiva com 4 pontos, Luizote de 
Freitas, Jardim Holanda e Minas 
Gerais com 2, e o Jardim Vica 
ainda não pontuou.

A briga pela artilharia tam-
bém está concorrida. Geraldo 
Magela de Melo, o Lélo (foto), 
artilheiro nato e detentor de 
vários troféus em campeonatos 
na cidade, lidera a lista dos go-
leadores com 13 gols marcados 
e joga pelo Jaraguá. No seu 
encalço estão Gilson Pires da 
Silva e Adilson de Oliveira Lima, 
ambos do Bandeirantes, com 11 
gols, seguidos por José Donizete 
Gomes Machado (Jardim Finotti) 
com 7 e Willian César Simões 
Dias (Canaã) com 6 gols.

A defesa menos vazada é 

do Umuarama, com o goleiro 
Gleiser Aires da Silva, o que faz 
de sua equipe ter a melhor cam-
panha no geral da competição.

O Campeonato da Amizade, 
que acontece em sua 10ª edição, 
é realizado para jogadores de 
idade mais avançada e que ain-
da têm condições e gostam de 
praticar o futebol, como fizeram 
ao longo de vários anos em suas 
vidas. Para disputar a partida, o 
time precisa ter quatro jogadores 
de 47 anos (nascidos em 1973), 
dois de 55 anos (nascidos em 
1965), e o restante de 50 anos 
acima (nascidos em 1970).

Segundo o coordenador 
da Copa da Amizade, Ricardo 
Alberto Gouveia, a proposta é 
oportunizar e motivar estes eter-
nos atletas a se manterem em 
atividades e cuidando da saúde 
através da prática esportiva 
de maneira saudável, já que o 
intuito da competição é também 
a integração dos participantes. 
Os dois jogadores “mais velhos” 
que disputam o campeonato são 
Ramon Tadeu de Carvalho Buc-
ci, do São Jorge, e João Mateus 
Lucas, do Carajás, com 64 anos, 
nascidos em julho e agosto de 
1956, respetivamente.
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