
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores sócios acionistas do Uberlândia Clube Sociedade Recreativa, quites 
com a tesouraria até dezembro/2020, para, de acordo com os artigos 47ºe 48º de seu estatuto, 
participarem da Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 21 de janeiro de 2021, em sua sede 
social na Rua Santos Dumont, 517. Devido a pandemia,  a assembléia de eleição será das 9:00 às 
17:00 horas, com a finalidade de eleger, por escrutínio secreto, a Diretoria e o Conselho Deliberativo 
para o biênio 2021/2022.
As chapas a serem apresentadas deverão estar completas, e deverão ser registradas na secretaria 
do clube até o dia 21/12/2020.

Uberlândia, 11 de dezembro de 2.020.
Dr. Hélio Antônio Fabri

Presidente

ALGAR TELECOM S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado
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Assembleia Geral Extraordinária Edital De Convocação

Ficam os Senhores Acionistas convocados, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76, para comparecerem 
à Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada de forma Digital, às 09 (nove) horas do dia 30 de 
dezembro de 2020, em sua sede social, localizada na Rua José Alves Garcia, n.º 415, Bairro Brasil, na Cidade de 
Uberlândia, Estado de Minas Gerais, cuja participação dos Acionistas ocorrerá por Vídeo com votação por meio de 
Boletim de Voto à Distância ou mediante manifestação em Assembleia, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1. 
Apreciar e deliberar, conforme artigo 19, XI, do Estatuto Social da Companhia, a proposta de descontinuidade de 
todas as atividades relacionadas a prestação de serviços de televisão por assinatura. Instruções Adicionais: 1. Os 
documentos e propostas relacionados às matérias da assembleia ora convocada estão disponíveis aos Senhores Acio-
nistas na sede da Companhia e nos sites http://ri.algartelecom.com.br e www.cvm.gov.br.  2. Os acionistas poderão ser 
representados na assembleia, mediante a apresentação do mandato de representação, outorgado na forma do parágrafo 
1º, do art. 126 da Lei 6.404/76.  Uberlândia - MG, 15 de dezembro de 2020. 

Luiz Alexandre Garcia  - Presidente do Conselho de Administração

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE UBERLÂNDIA E ARAGUARI
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados todos os trabalhadores(as), representados por esta Entidade Sindical,DA 
EMPRESA REAL MOTO PEÇAS DE UBERLÂNDIA-MG para Assembleia de APRECIAÇÃO 
DE PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO-ACT que se 
realizará no próximo dia 17/12/2.020 (quinta-Feira) às 16:30 (dezesseis horas e trinta 
minutos)em primeira convocação e às 17:00 (dezessete horas) em segunda convocação, cuja 
Assembleia será realizada na Av. Fernando Vilela, 1421 B. Martins, Uberlândia/MG, para 
tratarem da seguinte ordem do dia:
APRECIAÇÃO DE PROPOSTA DE CELEBRAÇÃO DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO-
-ACT PARA O PERIODO 2020/2021.
Face a COVID-19 e evitando maiores aglomerações, fica limitada a participação de no máximo 
50 trabalhadores de todos os setores da empresa que deverão ser previamente indicados ou 
eleitos pelos demais e legitimamente os representarão com voz e voto na assembleia. 
A assembleia se realizará em segunda convocação com qualquer número de presentes. 

Uberlândia-MG, 15 de dezembro de 2.020

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE UBERLÂNDIA E ARAGUARI
Luís Sérgio Dos Santos

Presidente

IGOR MARTINS

piloto de Uberlândia 
Carlos Moura foi um 
do s  des ta que s  do 

Campeonato Brasileiro de Kart 
2020. Representando a região 
do Triângulo Mineiro na cate-
goria Sênior B, ele conseguiu 
a medalha de bronze na com-
petição nacional após a corrida 
definitiva realizada em Birigui 
(SP), no último sábado (12).

A competição, organizada 
pela Confederação Brasileira 
de Automobilismo (CBA), reu-
niu 16 participantes de todo o 
Brasil. Previsto para acontecer 
em julho deste ano, o evento 
precisou ser reagendado para 
dezembro devido à pandemia 
do novo coronavírus. 

Em conversa com o Diário, 
Moura explicou as regras do 
campeonato. No total, são 12 
baterias classificatórias antes 
do início da corrida. Ele preci-
sou largar na 12ª colocação, já 
que teve um acidente durante 
a tomada de tempo. “Se eu 
tivesse largado um pouquinho 
na frente, talvez eu teria con-
seguido o título”, disse.

Mesmo assim, o piloto de 
Uberlândia, que treina no 
Kartódromo José Carlos Pace, 
se mostrou satisfeito com o 
desempenho após a corrida 
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de recuperação. “Eu passei 
nove karts. A cada ultrapas-
sagem, o pessoal da frente 
descolava mais. Mas foi muito 
emocionante para mim. Além 
de representar a região, foi 
muito bom estar no pódio e ver 
que o pessoal estava torcen-
do. Só de ter conquistado o 3º 
lugar foi como se eu tivesse 
ganhado o título”, falou em 
entrevista.

O piloto disse que ainda 
quer voltar a disputar o Cam-
peonato Brasileiro de Kart no 
próximo ano, e que já busca 
parcerias para voltar a correr. 
“Preciso achar pessoas que 
queiram dar um suporte. É 
um evento caro e preciso 
dedicar um pouco de tempo, 
preciso treinar, trocar o chassi, 
comprar equipamentos. Estou 
tentando me planejar”, relatou.

16 DE DEZEMBRO DE 2020
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