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Lancha recuperada em Uberlândia
foi furtada há quatro anos em
Planura, no Triângulo Mineiro

PC recupera lancha de R$
100 mil furtada há 4 anos
 DA REDAÇÃO

A Polícia Civil de Minas
Gerais (PCMG) recuperou
em Uberlândia, na última
semana, uma lancha náutica
furtada há quatro anos em
Planura, no Triângulo Mineiro. A embarcação estava
escondida numa residência
no bairro Shopping Park,
na zona sul de Uberlândia.
Dois suspeitos poderão ser
indiciados pela polícia.
A lancha, avaliada em
cerca de R$ 100 mil, foi recuperada após novas pistas
dos investigadores da Polícia Civil. Segundo a polícia,
a embarcação estaria em um

lava jato no bairro Brasil, no
setor central de Uberlândia.
Mas, ao chegar no local, os
policiais civis constataram
que o veículo já havia sido
retirado.
Posteriormente, os policiais conseguiram identificar
e qualificar as pessoas que
estariam com a lancha, mas
nenhuma delas foi encontrada. A lancha foi achada no
bairro Shopping Park e devolvida para o dono. Os dois
suspeitos que foram identificados, mas não foram
encontrados pela polícia,
serão intimados a prestar
depoimento na delegacia.

Convocação para a reunião do Conselho Curador da FADE – Fundação de
Apoio ao Desenvolvimento Empresarial
O presidente do Conselho Curador da FADE - Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial, inscrita no CNPJ sob o número 22.229.678/0001-83, convoca
todos os seus membros a participarem da reunião ordinária de prestação de contas
da gestão 2019/2020, eleição e posse da gestão 2021/2022, nos termos do artigo 8º
de seu estatuto, à realizar-se em sua sede, situada à Av. Vasconcelos Costa, nº
1500, Bairro Martins, nesta cidade, no dia 26 de julho de 2021, às 17h30 em primeira
convocação.
Paulo Romes Junqueira
Presidente do Conselho Curador da FADE –
Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Empresarial

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA IPREMU no uso de suas atribuições, torna pública a
retomada do Edital 01/2020 destinado a selecionar candidatos para o provimento de
cargos de Nível Superior, Médio e Fundamental. Informamos que a Retificação Nº 05, a
Lista das Inscrições Deferidas dos candidatos de ampla concorrência, reserva de vagas
para deficientes e negros será publicada, em sua íntegra, no endereço eletrônico
www.uberlandia.mg.gov.br e www.gestaodeconcursos.com.br.

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA

www.diariodeuberlandia.com.br

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA/HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ODELMO LEÃO
CARNEIRO, convida as empresas interessadas em participar do
Pregão Eletrônico SE nº 008/2021, realizado para a Contratação de empresa
especializada em Serviço de Anatomia Patológica, Citopatologia e
Imunohistoquímica. Para informações e condições de participação
favor acessar o site: www.publinexo.com.br/privado.
ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S/A
CNPJ/ME: 21.246.699/0001-44 - NIRE: 313.000.096-37
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2021
01. Local, Data e Horário: Sede da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Avenida
Floriano Peixoto, 6.500 – Parte, Bairro Granja Marileusa, CEP 38.406-642, no dia 26 de abril de 2021, às 09:00 (nove)
horas. 02. Publicações Legais: Foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras,
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2020, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 26/03/2021
à página 41, e no Jornal Diário de Uberlândia em 26/03/2021 à página 11 – Caderno 02. 03. Convocação: Por meio
da Diretora Presidente, à acionista. 04. Presença: Acionista representando a totalidade do capital social. 05. Mesa:
Presidente da Mesa, Tatiane de Souza Lemes Panato. Secretária “ad hoc”, Beatriz Vieira Costa. 06. Deliberações:
Pela acionista presente, foram tomadas as seguintes deliberações: i.) Aprovada a lavratura da presente ata em forma
de sumário e sua publicação com a omissão das assinaturas da acionista presente, na forma do Artigo 130, §1º e §2º,
da Lei nº 6.404/76; ii.) Aprovado o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020; iii.) Aprovada a destinação do resultado apurado relativo ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2020, no valor de R$18.265.750,68 (dezoito milhões, duzentos e sessenta e
cinco mil, setecentos e cinquenta reais e sessenta e oito centavos), a saber: a) R$913.287,53 (novecentos e treze mil,
duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e três centavos), correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido,
para a constituição de reserva legal; b) R$6.073.362,10 (seis milhões, setenta e três mil, trezentos e sessenta e dois
reais e dez centavos), para pagamento de dividendos, sendo R$4.338.115,79 (quatro milhões, trezentos e trinta e oito
mil, cento e quinze reais e setenta e nove centavos) como dividendo obrigatório e R$1.735.246,31 (um milhão,
setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e trinta e um centavos) como dividendo adicional; e c)
R$11.279.101,05 (onze milhões, duzentos e setenta e nove mil, cento e um reais e cinco centavos) para retenção de
reserva de lucro. O pagamento dos dividendos descritos neste item poderá ser realizado até o dia 31/12/2021. iv.)
Acatado o pedido de renúncia apresentado nesta data à Sociedade, pelo então Diretor de Gente, o Sr. Júlio Cesar
Emmert de Oliveira, conforme termo de renúncia acostado ao presente instrumento, que recebeu da acionista presente
votos de agradecimento pelos relevantes serviços prestados à Sociedade. v.) Aprovada a extinção do cargo de Diretor
Vice-Presidente, cargo sem ocupação até então; v.1) Aprovada a alteração da denominação do cargo de “Diretor de
Gente” para “Diretor de Gente, Estratégia e Marca”, bem como a alteração de suas competências específicas; v.2)
Aprovada a alteração da denominação do cargo de “Diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios” para
“Diretor de Negócios BPO”, bem como a alteração de suas competências específicas; v.3) Aprovada a alteração da
denominação do cargo de “Diretor de Gestão de Ambientes e Tecnologia” para “Diretor de Serviços de TI”, bem como
a alteração de suas competências específicas. Em virtude presente deliberação, passam os artigos 9º e 12º do Estatuto
Social da Companhia a vigorar com a seguinte redação: “Art. 9º - A Diretoria estatutária, com mandato unificado de
03 (três) anos, será composta de: 01 (um) Diretor Presidente; 01 (um) Diretor Administrativo Financeiro; 01 (um)
Diretor de Gente, Estratégia e Marca; 01 (um) Diretor de Marketing e Vendas; 01 (um) Diretor de Negócios
BPO e 01 (um) Diretor de Serviços de TI. Art. 12 - São competências específicas dos cargos da Diretoria estatutária:
I - Diretor Presidente: a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora dele, perante os acionistas e o público em geral,
podendo nos termos deste estatuto, nomear procuradores em conjunto com outro Diretor Estatutário; b. Convocar a
Assembleia Geral; c. Convocar e presidir as reuniões da Diretoria; d. Exercer a administração da Sociedade,
supervisionando e orientando as atividades dos membros da Diretoria; e. Coordenar a elaboração e supervisionar o
desenvolvimento e execução de estratégias e dos planos de negócios e os orçamentos anuais e plurianuais da
Sociedade e suas revisões periódicas, objetivando o crescimento e a perenidade da companhia e dentre de uma
perspectiva de longo prazo e de sustentabilidade que incorpore considerações de ordem econômica, social, ambiental
e de boa governança corporativa; f. Coordenar a busca por alianças e parcerias estratégicas para o crescimento do
negócio, podendo ainda incluir a proposição de fusões e aquisições como meio de crescimento inorgânico; g.
Supervisionar a execução das diretrizes, a orientação geral dos negócios e as estratégias operacionais; h. Monitorar o
gerenciamento adequado dos riscos gerais dos negócios da Sociedade, objetivando a maximização do retorno aos
acionistas, o desenvolvimento sustentável e a consolidação da marca e da imagem institucional; e i. Exercer outras
atividades que lhe sejam determinadas pelas Assembleias Gerais, pela lei, pelo Estatuto Social, pela Diretoria,
regimentos, normas e políticas corporativas; II - Diretor Administrativo Financeiro: a. Representar a Sociedade, em
juízo ou fora dele, perante os acionistas e o público em geral; b. Dirigir e supervisionar as atividades de planejamento
financeiro, controladoria, contabilidade, finanças e tesouraria; c. Executar a gestão de riscos da Sociedade,
especificamente com relação a crédito e inadimplência, billing, câmbio, níveis de juros e de endividamento e de todas
as posições financeiras e adotar planos para sua prevenção e minimização; d. Supervisionar o desempenho e os
resultados da empresa, de acordo com o orçamento e suas revisões periódicas e as metas estabelecidas; e. Promover
estudos e propor alternativas para o equilíbrio econômico-financeiro da Sociedade; f. Responsabilizar-se pela
contabilidade da Sociedade para atendimento das determinações legais e regulatórias aplicáveis e preparar e analisar
as demonstrações financeiras da Sociedade, assegurando a qualidade das informações econômicos-financeiras quanto
à confiabilidade, transparência, consistência, e prazos e submetê-las aos auditores independentes e divulgá-las aos
órgãos correspondentes; g. Administrar e otimizar os recursos financeiros aplicados na Sociedade; h. Gerenciar o
cumprimento dos compromissos financeiros no que se refere aos requisitos legais, administrativos, fiscais e contratuais
das operações, interagindo com os órgãos da Sociedade e com as partes envolvidas; i. Preparar as demonstrações
financeiras da Sociedade; j. Responsabilizar-se pela contabilidade da Sociedade para atendimento das determinações
legais e regulatórias aplicáveis; k. Manter relacionamentos e contatos com instituições financeiras e fornecedores; l.
Executar as diretrizes da sociedade e todas as atribuições relativas à sua área de atuação; e m. Exercer outras atividades
que lhe sejam determinadas pelas Assembleias Gerais, pela Lei, pelo Estatuto Social, pela Diretoria, regimentos,
diretrizes, normas e políticas corporativas; III - Diretor de Gente , Estratégia e Marca a. Representar a Sociedade,
em juízo ou fora dele, perante os acionistas e o público em geral; b. Planejar, definir, coordenar e controlar as
operações, atividades, políticas e projetos de recursos humanos da Sociedade, responsabilizando-se pelos processos
de recrutamento, seleção, admissão, desenvolvimento, avaliação da performance, desligamento, pagamentos,
controles trabalhistas e legais, bem como relacionamento com sindicatos e pela definição e gestão das políticas e
procedimentos de administração salarial e de benefícios; c. Relacionar-se com sindicatos e conduzir as negociações
coletivas da empresa; d. Atuar no processo de construção da arquitetura estratégica da Sociedade, compreendendo o
diagnóstico estratégico, competências centrais, objetivos estratégicos, metas de curto e longo prazo; e. Dirigir,
planejar, gerir e controlar as operações, atividades e projetos ligados a estratégia dos negócios, responsabilizando-se
pelos processos integrais de gestão de pessoas, gestão de infraestrutura e gestão de indicadores, bem como
relacionamento com clientes e parceiros para definição e gestão dos contratos e suas particularidades; f. Dirigir,
planejar, gerir e controlar as operações, atividades e projetos ligados à manutenção da marca da Sociedade, sendo
responsável por zelar por e promover sua imagem geral, desenvolvendo estratégias de publicidade e engajamento de
clientes; g. Executar as diretrizes da sociedade e todas as atribuições relativas à sua área de atuação; e h. Exercer
outras atividades que lhe sejam determinadas pelas Assembleias Gerais, pela Lei, pelo Estatuto Social, pela Diretoria,
regimentos, diretrizes, normas e políticas corporativas; IV – Diretor de Marketing e Vendas: a. Representar a
Sociedade, em juízo ou fora dele, perante os acionistas e o público em geral; b. Dirigir e Coordenar as atividades de
vendas da Sociedade; c. Definir e gerenciar os canais de vendas e parcerias comerciais, participando da definição das
políticas de comissionamentos a serem adotadas; d. Gerenciar o portfólio de soluções da empresa; e. Dirigir e
Coordenar a elaboração e execução do plano de marketing, bem como das previsões de vendas; f. Executar as
diretrizes da Sociedade e todas as atribuições relativas à sua área de atuação; g. Relacionar com os clientes, parceiros
e fornecedores de forma a zelar pela reputação e transparência da empresa; h. Exercer outras atividades que lhe sejam
determinadas pelas Assembleias Gerais, pela Lei, pelo Estatuto Social, pela Diretoria, regimentos, diretrizes, normas
e políticas corporativas; V - Diretor de Negócios BPO: a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora dele, perante os
acionistas e o público em geral; b. Dirigir, planejar, gerir e controlar as operações, atividades e projetos ligados ao
negócio de Gestão de Relacionamento com Clientes, responsabilizando-se pelos processos integrais de gestão de
pessoas, gestão de infraestrutura e gestão de indicadores, bem como relacionamento com clientes para definição e
gestão dos contratos e suas particularidades. c. Executar as diretrizes da sociedade e todas as atribuições relativas à
sua área de atuação; e d. Exercer outras atividades que lhe sejam determinadas pelas Assembleias Gerais, pela Lei,
pelo Estatuto Social, pela Diretoria, regimentos, diretrizes, normas e políticas corporativas. VI - Diretor de Serviços
de TI: a. Representar a Sociedade, em juízo ou fora dele, perante os acionistas e o público em geral; b. Dirigir,
planejar, gerir e controlar as operações, atividades e projetos ligados ao negócio de Gestão de Ambientes de
Tecnologia, responsabilizando-se pelos processos integrais de gestão de pessoas, gestão de infraestrutura e gestão de
indicadores, bem como relacionamento com clientes para definição e gestão dos contratos e suas particularidades; c.
Executar as diretrizes da sociedade e todas as atribuições relativas à sua área de atuação; e d. Exercer outras atividades
que lhe sejam determinadas pelas Assembleias Gerais, pela Lei, pelo Estatuto Social, pela Diretoria, regimentos,
diretrizes, normas e políticas corporativas. Permanecem inalteradas todas as disposições contidas no Estatuto Social
da Sociedade que não tenham sido expressamente alteradas e/ou excluídas neste ato. vi.) Aprovada a eleição, pelo
restante do mandato dos atuais membros da Diretoria, da Sra. Luciana Silva Gonçalves, brasileira, união estável,
administradora, com endereço comercial na Avenida Floriano Peixoto, nº 6.500, Bloco 03 – Site 02 – Diretoria, Bairro
Granja Marileusa, CEP: 38.406-642, na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, portadora da Cédula de
Identidade nº. M7.127.492 e inscrita no Cadastro de Pessoas Físicas sob o nº 011.693.836-61 ao cargo de Diretora de
Gente, Estratégia e Marca. Conforme termo de posse que se encontra acostado ao presente instrumento, a Diretora
eleita declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da Sociedade. Em virtude da
presente deliberação a Diretoria da Sociedade passará a ter a seguinte composição: Diretora Presidente – Tatiane de
Souza Lemes Panato; Diretor Administrativo Financeiro – Carlos Henrique Vilarinho; Diretora de Gente,
Estratégia e Marca – Luciana Silva Gonçalves; Diretor de Marketing e Vendas - Marcelo Rodriguez Ferreira;
Diretor de Negócios BPO - Marco Aurelio Borges Matos e Diretor de Serviços de TI - Carlos Mauricio Ferreira.
O prazo de mandato da Diretoria da Sociedade vigorará até 30/04/2023. 08. Encerramento: Nada mais havendo a ser
tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata. Assinam digitalmente a via do livro desta ata, para fins
de arquivo no livro de registro de atas, a Presidente da Mesa, Sra. Tatiane de Souza Lemes Panato, a Secretária “ad
hoc” Sra. Beatriz Vieira Costa, a Dra. Sthefany Silva Monjardim da Fonseca na qualidade de advogada, e a acionista
ALGAR TI CONSULTORIA S/A – Tatiane de Souza Lemes Panato e Carlos Henrique Vilarinho. Assinam por meio
de certificado digital a via eletrônica desta ata destinada ao registro na Junta Comercial, a Sra. Beatriz Vieira Costa,
na qualidade de secretária “ad hoc”, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, e a Dra.
Sthefany Silva Monjardim da Fonseca, OAB/MG 164.455, na qualidade de advogada. Uberlândia, 26 de abril de
2021. JUCEMG: Certifico registro sob o nº 8603981 em 14/06/2021 da Empresa ALGAR TECNOLOGIA E
CONSULTORIA S.A, Nire 31300009637 e protocolo 214375846 - 11/06/2021. Autenticação:
F732B394D59F913A7C362D2617D126A9BBCEC1. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

