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As notícias chegam até
você cada vez mais rápido

A Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária ANA CLARA LIMA DE JESUS  (CTPS 
002625901/série 0050 MG) que, considerando sua ausência injustificada do trabalho por mais de 30 
dias, faltando às suas atividades profissionais, a mesma está dispensada, a partir da presente data, 
02/05/2022, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT.  Fica a funcionária 
comunicada que deverá apresentar sua CTPS no dia do acerto rescisório em 10.05.2022 às 17:00hs, 
junto ao Atendimento RH da empresa, para as devidas anotações e baixa, bem como deverá entregar 
no prazo de 48 horas úteis em aludido departamento todos os equipamentos e materiais relativos à 
empresa, tais como: crachá, cartão Policard Farmácia, cartão Convênio, cartão Uniodonto, cartão 
Cinépolis, uniforme, head-fone, cadeado do armário e tudo mais. Fica a funcionária comunicada que 
o acerto rescisório/homologação será no Atendimento RH, no seguinte endereço: Rua Niterói, nº 
1771.

ALIANÇA AGRÍCOLA DO CERRADO S.A.
CNPJ/MF Nº 12.006.181/0001-42 - NIRE Nº 31.300.102.971

EXTRATO DA ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022

DATA/HORÁRIO/LOCAL: Aos 23/3/2022, às 11:00 horas, na sede social, em Uberlândia/MG, na Avenida Pre-
sidente Médici, nº 1001, Bairro Morada da Colina, CEP 38.411-012. MESA: Presidente: Regis Murilo Lourenço 
Lemes e Secretário: Rodrigo do Nascimento Totoli. CONVOCAÇÃO: Dispensada legalmente. PRESENÇA: 100% 
dos Conselheiros. Deliberações unânimes aprovadas: i. A celebração pela Companhia, nesta data ou em data 
próxima a esta, de operação de  nanciamento por meio do instrumento denominado Pre-Export Finance Facility 
Agreement (“Contrato de Empré s  mo”) pelo qual poderá ser concedida à Companhia uma linha de crédito no 
montante de até US$ 55.000.000,00, pelo Macquarie Bank Limited, ins  tuição  nanceira cons  tuída de acordo 
com as leis da Austrália, com sede em Sidney, Level 6, 50 Mar  n Place, Sydney NSW 2000, Austrália, inscrita no 
CNPJ/ME nº 05.608.050/0001-70; ii. A celebração de todos os demais contratos relacionados ao Contrato de 
Emprés  mo, incluindo, mas sem limitação, a Nota Promissória, Contratos de Alienação Fiduciária e demais do-
cumentos previstos no Contrato de Emprés  mo; iii. A assinatura pelos representantes legais da Companhia de 
todo e qualquer documento aqui previsto e/ou relacionado ao Contrato de Emprés  mo. Nada mais. Uberlân-
dia/MG, 23/3/2022. Rodrigo do Nascimento Totoli - Secretário e Membro do Conselho de Administração. Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais nº 9273794 em 31/3/2022. Marinely de Paula Bom m - Secretária Geral.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
DORA PLAT, leiloeira oficial inscrita na JUCESP n° 744, com escritório à Av. Angélica, n° 1.996, 6° 
andar, Higienópolis, em São Paulo/SP, devidamente autorizada pela Credora Fiduciária BARI COMPA-
NHIA HIPOTECÁRIA, inscrita no CNPJ sob n° 14.511.781/0001-93, situada à Avenida Sete de 
Setembro, nº 4.751, Sobre loja 02, Batel, Curitiba/PR, nos termos do Instrumento Particular datado de 
24/08/2020 e Cédula de Crédito Imobiliário nº 9700-4, Série 2020, no qual figuram como Fiduciantes 
CÍCERA CANÊDO BORGES, brasileira, casada, maior, farmacêutica, CI MG- 13393269-SSP/MG e 
seu esposo PAULO ROBERTO FERREIRA DE SOUZA, brasileiro, casado, maior, militar, CI M- 
7.678.600-SSP/MG residente em Uberlandia/MG, levará a PÚBLICO LEILÃO, de modo On-line, nos 
termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 26 de maio de 2022, às 10:30 horas, o leilão 
será realizado exclusivamente pela Internet, através do site www.zukerman.com.br, em 
PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 197.349,08 (Cento e noventa e sete 
mil, trezentos e quarenta e nove reais e oito centavos), o imóvel abaixo descrito, com a proprieda-
de já consolidada em nome da credora Fiduciária, constituído pelo Imóvel situado em Uberlândia/MG, 
no Bairro Jardim dos Gravatás, nas Rua Promissão, no 85, constituído pelo apartamento, nº 202, 
localizado no 1º pavimento do Bloco 05 do “Condomínio Recanto dos Gravatás”, com todas as suas 
dependências, instalações e benfeitorias existentes, com a área privativa de 61,45m² , área comum de 
5,70m² , área total de 67,15m² , fração ideal de 0,009252 e cota de 75,80m² do terreno que é constituí-
do pelos lotes nos 01 a 33 da quadra no 07, medindo quarenta e dos (42,00) metros de frente para a 
Rua Promissão; daí segue em curva com r=3,00 metros, por quatro metros e setenta e um (4,71) 
centímetros na confluência da Rua Promissão com a Rua CA-17; daí segue em linha reta por cento e 
trinta e dois metros e três (132,03) centímetros, em confrontação com a Rua CA-17; daí segue em 
curva com r=10,00 metros, por cinco metros e sessenta e seis (5,66) centímetros, na confluência da 
Rua CA-17 com a Avenida Alípio Abrão; daí segue em linha reta por cinquenta e um metros e quinze 
(51,15) centímetros em confrontação com a Avenida Alípio Abrão; daí segue em curva com r=10,00 
metros, por vinte e quatro metros e oitenta e quatro (24,84) centímetros na confluência da Avenida 
Alípio Abrão com a Rua Itaparica; daí segue em linha reta com seis metros e setenta e quatro (6,74) 
centímetros mais dois metros e trinta e três (2,33) centímetros mais cento e setenta (170,00) metros 
em confrontação com a Rua Itaparica; daí segue em curva com r=3,00 metros, por quatro metros e 
setenta e um (4,71) centímetros na confluência da Rua Itaparica com a Rua Promissão, perfazendo a 
área de 8.193,90m². Imóvel objeto da matrícula no 113.492 do 1º Serviço Registral de Imóveis de 
Uberlândia/MG. Observação: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 
e parágrafo único, da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado 
o dia 02 de junho de 2022, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com 
lance mínimo igual ou superior a R$ 162.739,47 (Cento e sessenta e dois mil, setecentos e trinta e 
nove reais e quarenta e sete centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, 
deverão se cadastrar no site www.zukerman.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, 
clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão, 
não sendo aceitas habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente 
através do www.zukerman.com.br , respeitado o lance mínimo e o incremento estabelecido, na disputa 
pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que 
o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, 
ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes, 
correrão por conta do adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma 
do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, 
horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos 
endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) 
adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu 
direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida acrescida dos encargos e 
despesas, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que outros 
interessados, já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará 
no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o 
valor de arremate. A Ata de arrematação será firmada em até 05 dias da data do leilão e a Escritura 
Pública de Compra e Venda será lavrada em até 60 dias, em Tabelionato de Notas a ser indicado pela 
Credora Fiduciária. O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer 
outro veículo de comunicação, consideram o horário oficial de Brasília/DF. Pelo presente, fica 
intimada a alienante fiduciante: CÍCERA CANÊDO BORGES, e seu esposo PAULO ROBERTO 
FERREIRA DE SOUZA, já qualificada, ou seu representante legal ou procurador regularmente 
constituído, acerca das datas designadas para a realização dos públicos leilões, caso por outro meio 
não tenha sido cientificado. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 
de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 
1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

COMUNICADO
Comunicamos o extravio de kits cirúrgicos no dia 16/04/2022 no trajeto entre Uberlândia e São José 
do Rio Preto. Tratam-se de produtos para uso exclusivo em hospitais, que estavam embalados em 
contêiners plásticos e caixas aço identificados com as seguintes marcas: kit 2011, Kit 4472 e Kit 185, 
de propriedade da Cortical Medical Comércio de Produtos Cirúrgicos LTDA, foi feito o boletim de 
ocorrência na delegacia de Uberlândia de nº  BO 2022-018123010-001 e BO 2022-017504551-001 .
Quem encontrou por favor entrar em contato com Fabrícia pelo telefone celular (34) 99147-1877.

ARGOVIAS ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF 29.434.111/0001-98 - NIRE 3130011954-8

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Data, Horário e Local: Em 26/04/2022, às 10h30, na sede social da Argovias Administração e 
Participações S.A (“Companhia”) localizada na Rua Jaime Ribeiro da Luz, nº 971 - sala 32, Bairro Santa 
Mônica, Uberlândia/MG, CEP 38408-188. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, na forma 
do artigo 124, §4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 6.404”), tendo em vista a presença da totalidade 
dos acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença. Publicações: Relatório da 
administração, demonstrações financeiras e demonstrações contábeis acompanhadas do Parecer dos 
Auditores Independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, publicados no jornal “Diário 
de Uberlândia” na edição do dia 15/03/2022 (versão online e impressa), dispensada a publicação dos 
anúncios de que trata o caput do artigo 133 da Lei 6.404, tendo em vista o disposto no parágrafo quinto do 
referido artigo. Mesa: Presidente: o Sr. Alberto Luiz Lodi, e Secretário: Marcello Guidotti. Ordem do Dia: 
Deliberar sobre: (i) as contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da 
Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021; 
(ii) da destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2021; e (iii) 
a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2022. Deliberações: Após exame e 
discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a Assembleia 
Geral Ordinária aprovou: (i): as contas da administração, o relatório da administração, o balanço patrimonial 
da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2021. 
(ii): a destinação do lucro líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2021, no valor de 
R$ 13.131.357,57, o qual será inteiramente absorvido pelo prejuízo acumulado até o exercício social 
encerrado em 31/12/2020, no valor de R$ 52.527.012,58, sendo que a quantia remanescente, no valor de 
R$ 39.395.655,01, será registrada na conta de “Prejuízos Acumulados” para compensação dos lucros 
futuros, não havendo, portanto, a distribuição de dividendos aos acionistas; e (iii): para o ano de 2022, que 
não haverá remuneração global dos administradores, até a próxima Assembleia Geral Ordinária destinada 
a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2022. 
Os acionistas autorizaram os diretores a tomarem todas as providências necessárias para formalizar as 
deliberações acima. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou que fosse lavrada 
a presente ata, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. Uberlândia, 26/04/2022. Acionista: 
Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (representada por Marcello Guidotti e Alberto Luiz Lodi). Mesa: 
Alberto Luiz Lodi - Presidente, Marcello Guidotti - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - 
Certifico registro sob o nº 9341447 em 09/05/2022. Protocolo 222288825 - 06/05/2022. Marinely de Paula 
Bomfim - Secretária-Geral. 
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