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Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 20 de Novembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, EDEVALDO BALTA CRUZ, CPF/CNPJ nº 04955885632, que 
está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, 
ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou ao endereço do 
Cartório Uberlândia - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, MG - 38400-124, no 
horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação 
deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 27.073,08, em 19/11/2019, sujeito 
à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 
101620000630-6 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 70878, 
do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado 
diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° Ofício. Caso o 
pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser
por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário 
ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o 
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento 
do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Cartório Uberlândia - 2° Ofício
Endereço: Avenida João Pinheiro, 332,
Centro, Uberlândia, MG - 38400-124

Uberlândia, 20 de Novembro de 2019
Luiz Eugênio da Fonseca

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, SUELEM DO SOCORRO GONCALVES CARDOSO, CPF/CNPJ 
nº 06730572671, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se 
dirigir(em), preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
- CEF, ou ao endereço do Cartório Uberlândia - 2° Ofício, Avenida João Pinheiro, 332, Centro, Uberlândia, 
MG - 38400-124, no horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da 
última publicação deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 6.761,40, em 
19/11/2019, sujeito à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo 
pagamento, somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao 
contrato nº 855551532613-8 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 99252, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 2° Ofício . Na hipótese de o pagamento 
ser efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 2° Ofício. 
Caso o pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia 
deverá ser por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao 
credor fiduciário ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze)
dias, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA 
ECONOMICA FEDERAL - CEF, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao 
conhecimento do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

COMARCA DE UBERLÂNDIA. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. 
JUSTIÇA GRATUITA. O Dr. Carlos José Cordeiro, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara 
Cível da comarca de Uberlândia — MG, faz saber a todos quantos o presente Edital de 
Intimação virem e dele conhecimento tiverem, que perante a Secretaria e Juizo da 2 a 
Vara Cível da Comarca de Uberlândia, corre uma ação de Cumprimento de Sentença, 
autuada sob o n ° 5021187-14.2016.8.13.0702 requerida por César Emidio de Padua 
Penha Junior contra Reis Antonio Zamperlini, inscrito no CPF/MF 014.692.296-41 e 
Sirley Conceição da Costa, inscrita no CPF/MF 059.537.216-33. Como o(a/s) Executa-
do(a/s) não foi(ram) localizado(a/s) para intimação, é o presente expedido a fim de 
INTIMAR SIRLEY CONCEIÇÃO DA COSTA, para cumprir a sentença no prazo de 
quinze (15) dias, efetuando o pagamento da quantia de R$ 7.315,00, sob pena de não 
o fazendo, ser acrescida multa de de 10% ao montante da condenação, bem como 
ser-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito. Para 
conhecimento de todos especialmente dos interessados, publica-se o presente no 
"Diário do Judiciário", Órgão Oficial "Minas Gerais", intimado que os prazos fluem após 
o término do prazo fixado no edital. Uberlândia-MG, aos 18 dias do mês de novembro 
do ano de 2.019. Eu, (a)(Maria Conceição Souza Cunha), Oficial de Apoio Judicial, o 
digitei, subscrevi. (a) Dr. CARLOS JOSÉ CORDEIRO. Juiz de Direito. 

2ª Publicação

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO - UBERLANDIA-MG
Data do leilão: 10/12/2019 A partir das: 09:15

Local:AGENCIA DA CAIXA - PRACA OSVALDO CRUZ, 390, CENTRO, UBERLANDIA-MG

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR, Leiloeiro Oficial matricula JUCEMG: 831 estabelecido a AVENIDA 
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA, Nº 959, PATOS DE MINAS, MG, telefone 3438142286 faz saber 
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complementar RC 58/67, RD 08/70 e 
CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas 
hipotecárias em favor de EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita mediante 
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço 
de arrematação e o saldo devidamente corrigido no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de 
perda do sinal dado.
A venda com financiamento da EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA será feita através de 
Carta de Crédito, conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida junto a qualquer 
Agencia especificada ao lado dos contratos, após análise cadastral e comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes deste edital 
e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma Agencia da EMPRESA GESTORA DE 
ATIVOS - EMGEA indicada com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do 
leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou cônjuges, 
casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º 
e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas, inclusive condomínio, 
correrão por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será 
o responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os 
imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED 1EEBD - CONTRATO 8016100016375- EMPRESA GESTORA DE ATIVOS - EMGEA - 0161 AG 
UBERLANDIA. 
EDILSON BARBOSA SILVA, BRASILEIRO(A), PROFESSOR, CPF 49835858691, CI M 3.234.958 
SSP.MG, CASADO(A) COM, SANDRA QUIRINO MACHADO SILVA, BRASILEIRO(A), COMERCIAN-
TE, CPF 98704079604, CI M 844352MG.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: APARTAMENTO Nº 201, MODULO I, 2º PAVIMENTO, CONDOMINIO 
RESIDENCIAL VILLA LOBOS, A AVENIDA MAESTRO VILLA LOBOS, Nº 615, LOTE A, QUADRA 
27-A, BAIRRO TUBALINA, SETOR COLONIA, EM UBERLANDIA, POSSUINDO SALA, BANHO 
SOCIAL, COZINHA, TRES QUARTOS, BANHO DE EMPREGADA E AREA DE SERTVICO, 
CONTENDO 64,44M2 DE AREA UTIL; 12,50M2 DE GARAGEM, DE Nº 03, DO MODULO I; 15,60M2 
DE AREA COMUM; 92,54M2 DE AREA TOTAL, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITO-
RIAS, PERTENCES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.

PATOS DE MINAS, 22/11/2019
ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR

EDITAL DE SEGUNDO E ÚLTIMO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO - UBERLANDIA-MG
Data do leilão: 10/12/2019 A partir das: 09:15

Local:AGENCIA DA CAIXA - PRACA OSVALDO CRUZ, 390, CENTRO, UBERLANDIA - MG

ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR, Leiloeiro Oficial matícula JUCEMG: 831 estabelecido a AVENIDA 
FRANCISCO DE PAULA FERREIRA, Nº 959, PATOS DE MINAS, MG, telefone 3438142286 faz saber 
que devidamente autorizado pelo Agente Fiduciário do EX_BNH, venderá na forma da lei Nº 8004, de 
14/03/1990 e Decreto Lei Nº 70 de 21/11/66 e regulamentaçao complementar RC 58/67, RC 08/70 e 
CFG 10/77, no dia e local acima referidos, os imóveis adiante descritos para pagamento de dívidas 
hipotecárias em favor de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
A venda à vista, sem utilização de recursos do FGTS ou Carta de Crédito, será feita mediante 
pagamento à vista, podendo o arrematante pagar, no ato, como sinal 20% (vinte por cento) do preço 
de arrematação e o saldo no prazo impreterível de 08(oito) dias, sob pena de perda do sinal dado.
A venda com financiamento da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL será feita através de Carta de Crédito, 
conforme normativo do Agente Financeiro, que poderá ser obtida junto a qualquer Agência, após 
análise cadastral e comprovação de renda.
Os interessados na obtenção de Carta de Crédito para aquisição dos imóveis constantes deste edital 
e/ou utilização dos recursos do FGTS deverão procurar uma Agência da CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL com no mínimo 5 (cinco) dias de antecedência com relação a data do leilão.
As vendas serão realizadas pelo maior lance.
É vedada a participação de empregados e dirigentes da CAIXA, seus companheiros ou cônjuges, 
casados sob o regime de comunhão universal ou comunhão parcial de bens, ofertando lances no 1º 
e 2º leilões das execuções extrajudiciais.
As despesas relativas a comissão de leiloeiro, registro, imposto e taxas inclusive condomínio correrão 
por conta do arrematante. Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será o 
responsável pelas providências de desocupação do mesmo.
O arrematante terá um prazo de 30 (trinta) dias para o registro da Carta de Arrematação ou do 
contrato/escritura de financiamento no cartório de registro de imóveis.
O leiloeiro acha-se habilitado a fornecer aos interessados, informações pormenorizadas sobre os 
imóveis.
Ficam desde já intimados do presente leilão, os mutuários, caso não sejam localizados.
SED 1EF80 - CONTRATO 8016200020226- CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 0162 AG TUBAL 
VILELA. ANDERSON LUIZ DA SILVEIRA, BRASILEIRO(A), ELETRICISTA, CPF 04849209602, CI 
M-8013814 SSP/MG, SOLTEIRO(A) e cônjuge, se casado(a) estiver.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: PREDIO, A RUA MARIO AUGUSTO PINTO, Nº 812, LOTE Nº 11, 
QUADRA Nº 457, BAIRRO SANTA MONICA, EM UBERLANDIA, COM A AREA CONSTRUIDA DE 
53,94M2, ARA DE 300,00M2, COM TODAS AS SUAS INSTALACOES, BENFEITORIAS, PERTEN-
CES, ACESSORIOS E GARAGEM SE HOUVER.

PATOS DE MINAS, 22/11/2019
ISAIAS ROSA RAMOS JUNIOR

EDITAL  DE CONVOCAÇÃO
A Presidenta da COOTRUB – Cooperativa de Trabalho e Transporte de Uberlândia Ltda, no uso de 
suas atribuições legais que lhe conferem o Estatuto Social, convoca todos os cooperados em gozo de 
seus direitos para Assembléia Geral Extraordinaria no dia  29 de novembro de 2019 em sua sede na 
Rua Jaime Ribeiro da Luz, 971 sala 31A, em primeira chamada às 17.00 horas com a presença de 
50% + 1, em segunda chamada as 18.00 horas com a presença de 2/3 (dois terços) e em terceira e 
ultima chamada às 19.00 horas, com os presentes e no mínimo 10 (dez), onde a pauta será:
 - Eleição da Diretoria Administrativa Quadrienio 2020/2024 (antecipação)
 - Aumento de capital social
 - Destinação de percentual da Taxa de Administração para remuneração de todos os 
cargos, bem como lideranças, coordenação e salários
 - Debates e soluções quanto à cooperados que não participam ou nunca participaram 
de assembleias.
 - Previdencia Social
 - Outros de interesse da sociedade

* As chapas da Diretoria são compostas de 03(tres) membros , sendo Presidente, Vice 
Presidente e Diretor Financeiro e deverão ser protocolizadas no escritório da cooperativa  com 
15 (quinze) dias antes da Assembléia e, após o protocolo, as chapas estarão liberadas para 
efetuarem o seu trabalho junto aos cooperados. Caso haja mais de uma chapa, a votação será 
por escrutínio.
* Outros assuntos de interesse da sociedade:
 O(s) cooperado(s) ou cooperada (s), que quiserem discutir algum assunto, deverá informar à 
diretoria com antecedencia minima de 07 (sete) dias para que seja destinado o tempo na 
assembleia .
*** Será enviado a todos um folder explicativo, para que todos possam analisar as propostas 
com antecedencia e tendo assim maior entendimento dos assuntos, tornando a assembleia 
mais produtiva.
   

Uberlândia, 14 de outubro de 2019
DINORA MARIA DE ANDRADE

Presidente

ABC INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A – ABC INCO
CNPJ/MF: 17.835.042/0001-45 NIRE: 313.000.031-24

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizadas em 01 De Outubro De 2019
01. Local, Data e Horário: Sede social da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, à av. José 
Andraus Gassani, nº. 4555, Distrito Industrial, CEP nº. 38.402-339, no dia 01 de outubro de 2019, às 08:00 (oito) 
horas. 02. Publicações Legais: Foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 27/03/2019 
à página 81, e no Jornal Diário de Uberlândia em 26/03/2019 à página A13. 03. Convocação: Por meio do Diretor 
Presidente, a todos os acionistas. 04. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. 05. Mesa: 
Presidente da Mesa, José Inácio Pereira. Secretária “ad hoc”, Renata Andrade Vilela. 06. Deliberações: a) Aprovar 
sem restrições o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado 
em 31/12/2018. b) Aprovar a não distribuição de dividendos, vez que inexistente resultado a ser distribuído. c) 
Aumentar o capital social da Sociedade, passando de R$ 122.501.051,26 (cento e vinte e dois milhões, quinhentos e 
um mil e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), para R$ 356.417.251,26 (trezentos e cinquenta e seis milhões, 
quatrocentos e dezessete mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), ou seja, um aumento de R$ 
233.916.200,00 (duzentos e trinta e três milhões, novecentos e dezesseis mil e duzentos reais), sem a emissão de 
ações, integralizado, neste ato, mediante conversão do saldo de AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de Ca-
pital em moeda corrente nacional, detido pela acionista Algar Agroalimentar S/A Empreendimentos e Participações 
– Algar Agro, sociedade com sede e foro na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Lapa do Lobo, 
n.º 800 – parte – Bairro Granja Marileusa, CEP: 38.406-644, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.667.557/0001-06 e 
registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o NIRE nº 313.000.133-67. Em virtude da presente 
deliberação, o caput do Art. 5º do Estatuto Social da Sociedade passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O 
capital social inteiramente subscrito e integralizado é de R$ 356.417.251,26 (trezentos e  cinquenta e seis milhões, 
quatrocentos e dezessete mil, duzentos e cinquenta e um reais e vinte e seis centavos), dividido em 18.866.021 
(dezoito milhões, oitocentas e sessenta e seis mil e vinte uma) ações Ordinárias e 1.252.241 (um milhão, duzentas e 
cinquenta e  duas mil, duzentas e quarenta e uma) ações Preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal.” d) 
Considerando que a totalidade das ações de emissão da Sociedade estão na titularidade da Acionista Algar Agroali-
mentar S/A Empreendimentos e Participações - Algar Agro, aprovam e ratificam a condição de subsidiária integral 
desta Sociedade pela Algar S/A Empreendimentos e Participações. 07. encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata. Assinam a via desta ata, para fins de arquivo no livro 
de registro de atas, o Presidente da Mesa Sr. José Inácio Pereira, a Secretária “ad hoc” Sra. Renata Andrade Vilela, 
a acionista Algar Agroalimentar S/A Empreendimentos e Participações - Algar Agro (neste ato representada por 
seus Diretores Fernanda Aparecida Santos e Gustavo Uramoto Matsumoto), e Dra. Líbera Souza Ribeiro, OAB/MG 
159.849. Assinam por meio de certificado digital a via eletrônica desta ata destinada ao registro na Junta Comercial, 
a Sra. Renata Andrade Vilela, na qualidade de Secretária “ad hoc”, certificando que a mesma é cópia fiel da ata trans-
crita em livro próprio, e a Dra. Líbera Souza Ribeiro, OAB/MG 159.849, na qualidade de advogada. Uberlândia/
MG, 01 de outubro de 2019. JUCEMG: Certifico registro sob o nº 7549601 em 05/11/2019 e protocolo 194406971 
- 30/10/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral

ALGAR AGROALIMENTAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES – ALGAR AGRO
CNPJ/MF: 02.667.557/0001-06 NIRE: 313.000.133-67

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizada em 01 De Outubro De 2019
01. Local, Data e Horário: Sede da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Lapa do 
Lobo, n.º 800, Parte, Bairro Granja Marileusa, CEP 38.406644, no dia 01 de outubro de 2019, às 14:00 (quatorze) 
horas. 02. Publicações Legais: Foram publicados o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras, 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais em 27/03/2019 
à página 20, e no Jornal Diário de Uberlândia em 26/03/2019 à página A6. 03. Convocação: Por meio do Diretor 
Presidente, a todos os acionistas. 04. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. 05. Mesa: 
Presidente da Mesa, José Inácio Pereira. Secretária “ad hoc”, Renata Andrade Vilela. 06. Deliberações: a) Aprovar 
sem restrições o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social encerrado 
em 31/12/2018. b) Aprovar a não distribuição de dividendos, vez que inexistente resultado a ser distribuído. c) 
Aumentar o capital social da Sociedade, passando de R$ 209.820.007,90 (duzentos e nove milhões, oitocentos e 
vinte mil e sete reais e noventa centavos), para R$ 538.221.063,89 (quinhentos e trinta e oito milhões, duzentos e 
vinte e um mil, sessenta e três reais e oitenta e nove centavos) ou seja, um aumento de R$ 328.401.055,99 (trezentos 
e vinte e oito milhões, quatrocentos e um mil, cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos), sem a emissão 
de ações, integralizado, neste ato, mediante conversão do saldo de AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de 
Capital em moeda corrente nacional, detido pela acionista Algar S/A Empreendimentos e Participações, com sede 
em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Lapa do Lobo, nº 800, Bairro Granja Marileusa, CEP 38.406-
644, inscrita no CNPJ/MF 17.835.026/0001-52, registrada na Junta Comercial do  Estado de Minas Gerais sob o 
NIRE nº 313.000.031-32. Em virtude da presente deliberação, o caput do Art. 5º do Estatuto Social da Sociedade 
passará a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social inteiramente subscrito e integralizado é de 
R$ 538.221.063,89 (quinhentos e trinta e oito milhões, duzentos e vinte e um mil, sessenta e três reais e oitenta e 
nove centavos), dividido em 131.525.942 (cento e trinta e um milhões, quinhentas e vinte e cinco mil, novecentas 
e quarenta e duas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” d) Considerando que a totalidade das ações 
de emissão da Sociedade estão na titularidade da Acionista Algar S/A Empreendimentos e Participações, aprovam e 
ratificam a condição de subsidiária integral desta Sociedade pela Algar S/A Empreendimentos e Participações. 07. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, lavrando-se a presente ata. Assinam 
a via do livro desta ata, para fins de arquivo no livro de registro de atas, a Dra. Líbera Souza Ribeiro na qualidade 
de advogada, o Presidente da Mesa, Sr. José Inácio Pereira, a Secretária “ad hoc” Sra. Renata Andrade Vilela, e a 
acionista Algar S/A Empreendimentos e Participações (Gustavo Uramoto Matsumoto e Fernanda Aparecida Santos). 
Assinam por meio de certificado digital a via eletrônica desta ata destinada ao registro na Junta Comercial, a Sra. 
Renata Andrade Vilela, na qualidade de secretária “ad hoc”, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita 
em livro próprio, e a Dra. Líbera Souza Ribeiro, OAB/MG 159.849, na qualidade de advogada. Uberlândia/MG, 
01 de outubro de 2019. JUCEMG: Certifico registro sob o nº 7549529 em 05/11/2019 e protocolo 194407403 - 
30/10/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

ALGAR TELECOM S/A
Companhia Aberta

CNPJ/MF Nº 71.208.516/0001-74 - NIRE: 313.000.117-98
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 03 DE NOVEMBRO DE 2017.

Convocação: Dispensada a convocação nos termos do Artigo 14, parágrafo 3º do Estatuto Social da Algar Telecom S.A. 
(“Companhia”), em vista da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presentes: Presidente – 
Luiz Alexandre Garcia, Vice-Presidente – Eliane Garcia Melgaço, Membros Efetivos – Luiz Alberto Garcia, Divino 
Sebastião de Souza, Luiz Eduardo Falco Pires Correa e Thilo Helmut Georg Mannhardt. Local e Horário: Sede 
social Companhia, localizada na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua José Alves Garcia, 415, Bairro Bra-
sil, das 14:00h às 15:00h.MESA: Presidente, Luiz Alexandre Garcia. Vice-presidente, Eliane Garcia Melgaço. Secretário 
“ad hoc”, Luciano Roberto Pereira. Considerando a aprovação da reforma do Estatuto Social da Companhia, de forma a 
adequá-lo ao Regulamento de Listagem do Novo Mercado da B3, os membros do Conselho de Administração, deliberaram 
por unanimidade, ratificar a composição da diretoria da Companhia, a qual passa a ser composta da seguinte forma: (a) 
Diretor Presidente e Diretor de Relações com Investidores - Jean Carlos Borges, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
da Cédula de Identidade R.G. nº M- 3.822.734 – SSP/MG e inscrito no CPF/MG n.º 665.591.546-53; (b) Diretor Vice-
-Presidente de Negócios e Diretor de Negócios Atacado - Marcio Estefan, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cé-
dula de Identidade R.G. nº 60874997 IFP/RJ e inscrito no CPF/MF n.º 010.056.477-12; (c) Diretora Financeira - Luciene 
Gonçalves, brasileira, divorciada, contadora, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº MG 4.769.064 SSP/MG e inscrita 
no CPF/MF n.º 677.200.726-34; (d) Diretora Executiva Operacional (Talentos Humanos) – Maria Aparecida Garcia, 
brasileira, solteira, especialista em talentos humanos, portadora da Cédula de Identidade R.G. nº M 2.767.894 SSP/MG e 
inscrita no CPF/MF n.º 393.642.166-87; (e) Diretor Executivo Operacional (Tecnologia) – Luis Antônio Andrade Lima, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. nº 8.994.955 e inscrito no CPF/MF n.º 019.946.508-
85; e (f) Diretor Executivo Operacional (Estratégia e Regulatório) – Renato Paschoareli, brasileiro, engenheiro, casado, 
portador da Cédula de Identidade R.G. nº 16.160.231-9 SSP/SP e inscrito no CPF/MF nº 145.821.828-79, todos com 
endereço comercial na Rua José Alves Garcia, 415, Bairro Brasil, CEP 38.400-668, na cidade de Uberlândia, Estado de 
Minas Gerais, e com mandato até 30 de abril de 2020. Os Diretores ratificam nesta oportunidade e declaram, sob as penas 
da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da Companhia por lei especial ou em virtude de condenação, 
inclusive de seu respectivo efeito, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema finan-
ceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 
Encerramento: Em seguida o Presidente deu por encerrada a reunião, ocasião em que determinou a lavratura da presente 
ata que, depois de lida e achada conforme, foi assinada a via física pelo secretário “ad hoc” Sr. Luciano Roberto Pereira, 
e pelos membros presentes do Conselho de Administração da Companhia, e posteriormente pelos membros do Conselho 
de Administração que participaram da reunião por vídeo ou teleconferência. Assinam por meio de certificado digital a via 
eletrônica desta ata destinada ao registro na Junta Comercial, o Sr. Luciano Roberto Pereira, na qualidade de secretário “ad 
hoc”, certificando que a mesma é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio, e o Sr. Danilo de Andrade Fernandes, OAB/
MG 128.797, na qualidade de advogado. Uberlândia, 03 de novembro de 2017. JUCEMG: Certifico registro sob o nº 
6368575 em 27/11/2017 e protocolo 175162409 - 07/11/2017. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br A7


