
DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

PÁG. 
4EDIÇÃO DIGITAL

PUBLICIDADE LEGAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.
Verificação de conformidade no ITI, acesse o link: https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.8.1/

Esta publicação foi feita de forma 100% pela empresa 
Diário de Uberlândia em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. 
A autenticidade deste documento pode ser conferida 
através do QR Code ao lado ou pelo link:
https://diariodeuberlandia.com.br/publicidadelegal

PÁGINAS AUDITADAS

V O C Ê  S A B E  D E  O N D E  A  V E R D A D E  V E M

WWW.DIARIODEUBERLANDIA.COM.BR

ASSINE
NOSSO
JORNAL
DIGITAL

 LEILÃO EXTRAJUDICIAL
LEI Nº 9.514, DE 20.11.1997

 RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES, leiloeiro público oficial, Mat. sobre o n° 613 jucemg, devi-
damente autorizado por Sociedade imobiliária Lago Azul SPA LTDA, pessoa jurídica de direito 
privado sediada nesta cidade de Uberlândia, MG, na Rua: Augusto Cesar, 620 sala 02 fundinho 
CNPJ, 23.542.920/0001-37, NIRE 3121051389-1, que será realizado LEILÃO EXTRAJUDI-
CIAL NA MODALIDADE  ELETRÔNICA, através do site www.leiloesuberlandia.com.br onde os 
interessados deverão se habilitar com antecedência para efetuar LANCES ONLINE, LEILÃO 
na forma do art. 27 e §§ da lei nº 9.514, de 20 de novembro de 1.997, endereço: LEILOEI-
RO PÚBLICO OFICIAL,  Avenida Suíça n° 30, sala 108-Lexus Office, Tibery, Uberlândia-MG, 
pelos lanços mínimos abaixo, o seguinte imóvel localizado nesta cidade, no LOTEAMENTO 
CONVENCIONAL- Área 3ª2- RESIDENCIAL LAGO AZUL, com medidas e confrontações da 
respectiva matrícula do Cartório do 1o. Ofício de Registro de Imóveis desta comarca, a saber: 

LOTE QUADRA ÁREA MATRÍCULA 1º LEILÃO
LANÇO MÍNIMO

2º LEILÃO
LANÇO MÍNIMO

  35 09 250,00 m2      200.958    R$ 153.035,97  R$ 128.828,69 

1ª PRAÇA:  DIA: 19 MAIO DE 2.022.
HORÁRIO:   10:30 HORAS com término as 11h30min

SE NÃO FOR OFERECIDO LANÇO SUPERIOR AO MÍNIMO ACIMA, SERÁ REALIZADA 
2ª PRAÇA, QUANDO SERÁ ACEITO O MAIOR LANÇO OFERECIDO, DESDE QUE NÃO 
INFERIOR AO MÍNIMO ACIMA CORRESPONDENTE AO SALDO DEVEDOR DO IMÓVEL 
NA DATA DA PRAÇA.

2ª PRAÇA:  DIA: 20 MAIO DE 2.022.
HORÁRIO:   10:30 HORAS com término as 11h30min
O pagamento deverá ser feito à vista, acrescido de 5% (cinco por cento) a título de comissão 
ao leiloeiro, estando com o mesmo a documentação do imóvel para conhecimento de interes-
sados.
Eventuais débitos de impostos serão de responsabilidade do comprador, bem como as despe-
sas de escritura, registro e imposto de transmissão.

Uberlândia, 12 de maio de 2.022.

RODRIGO DE OLIVEIRA LOPES
Leiloeiro Público Oficial

Mat. Jucemg nº 613

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.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 206/2022

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO POR ITEM"
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS
- Realizará a licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de tinta esmalte
sintético preto brilhante e preto fosco - galão de 3.600 ml e thinner galão de 5
litros, os quais serão utilizados na fabricação de mobiliário escolar em atendimento
à Secretaria Municipal de Educação. A sessão pública na Internet para recebimento
das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 02/06/2022, no endereço
https://www.gov.br/compras/pt-br.  Uberlândia/MG, 12 de maio de 2022.Sueli
Aparecida Silva.Diretora de Compras

MUDANÇAS NA LEI S.As
Nova legislação

A Lei das Sociedades por Ações (lei 6.404/76), que ordena as publicações legais pelas empresas, foi reformada e atualizada pela Lei 
13.818/19, pela LC 182/2021, pela IN DREI 112 e por uma Retificação desta mesma IN.
Agora, a lei obriga também as sociedades anônimas de capital fechado com receita bruta anual de até R$ 78 milhões, que haviam sido 
dispensadas da publicação pela LC 182 (aprovada em 1º de junho de 2021), a realizarem suas publicações em jornais de grande circulação 
(versões impressa e digital), documentos indicados nos incisos I, II e III do art. 133 da Lei 6.404/76, quais sejam:
I - O relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício findo;
II - A cópia das demonstrações financeiras;
III - O parecer dos auditores independentes, se houver.

Outra novidade da lei 13.818/ 2019 é a dispensa das publicações na impressa oficial - Diário Oficial da União, diários oficiais do DF e dos 
Estados.

Dispensa das S.As com patrimônio líquido de até R$ 10 milhões foi revogada; agora elas também são obrigadas a publicar. Importante ob-
servar que está mantida a revogação, pela LC 182 (Lei das Startups, aprovada em 1º de junho de 2021), das disposições da Lei 13.818/19, 
que dispensava a publicação em jornal de demonstrações financeiras, convocações de assembleias gerais, entre outros atos societários, as 
sociedades anônimas com patrimônio líquido de até R$ 10 milhões (até a data das demonstrações) e com menos de 20 acionistas, de forma 
que também estas S.As seguem obrigadas a publicar os mesmos documentos.

Esteja em conformidade com a lei, publique seu balanço no único jornal impresso de Uberlândia e jornal digital de grande 
circulação da região: Diário de Uberlândia

ALMAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 73.606.493/0001-81 - NIRE: 313.0001298-1

Ata da 56ª Reunião do Conselho de Administração Realizada em 26 de Abril de 2022
Data, Hora e Local: Em 26 de abril de 2022, às 11 horas, na sede da Almar Participações S.A., localizada na 
Cidade de Uberlândia-MG, na Rua Jataí, nº 1150, Sala A1, Bairro Nossa Senhora Aparecida,  
CEP 38400-679 (“Companhia”), realizou-se a Reunião Extraordinária do Conselho de Administração.  
A reunião foi realizada na modalidade semipresencial, sendo disponibilizado o acesso, também, por 
videoconferência através da plataforma Zoom. Convocação: Os membros do Conselho foram convocados na 
forma do disposto no Estatuto Social da Companhia. Presença e Instalação: Dispensadas as formalidades 
de convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. 
Composição da Mesa: Renato Fernandes Martins (Presidente) e Elis Simeão Christino (Secretária). Ordem 
do Dia: 1) Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria; 2) Deliberar sobre a eleição do Presidente do 
Conselho de Administração. Deliberações: 1) O Conselho, por unanimidade de votos dos conselheiros 
presentes e sem quaisquer ressalvas, aprovou a eleição dos Diretores qualificados abaixo, com mandato de 
01 (um) ano, até o dia 26/04/2023: I. Juscelino Fernandes Martins, brasileiro, casado sob o regime de 
separação de bens, empresário, inscrito no CPF sob o nº 526.406.806-25, portador da Cédula de Identidade 
nº MG-2.195.903 - PC/MG, domiciliado na Cidade de Uberlândia-MG, na Rua Jataí, nº 1150, Bairro Nossa 
Senhora Aparecida, CEP 38400-679, como Diretor sem designação específica; II. Renato Fernandes 
Martins, brasileiro, casado sob o regime da separação de bens, empresário, inscrito no CPF sob o nº 
460.664.896-15, portador da Cédula de Identidade nº 12.654.716 - SSP/SP, domiciliado na Cidade de 
Uberlândia-MG, na Rua Jataí, nº 1150, Bairro Nossa Senhora Aparecida, CEP 38400-679, como Diretor 
Presidente. Os Diretores eleitos serão investidos nos respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de 
posse no livro próprio, oportunidade em que farão a declaração de desimpedimento prevista em lei. O 
Conselho ratificou o encerramento do mandato do Sr. Alair Martins Júnior e agradeceram ao mesmo pela 
relevante contribuição à Companhia durante o desempenho do seu mandato. 2) Em observância ao disposto 
no Artigo 18 do Estatuto Social da Companhia, o Conselho aprovou, por unanimidade de votos dos 
conselheiros e sem ressalvas, a eleição do Sr. Alair Martins Júnior, brasileiro, casado sob o regime da 
separação de bens, empresário, inscrito no CPF sob o nº 534.270.256-91, portador da Cédula de Identidade 
nº MG-6.174.536 - PC/MG, domiciliado na Cidade de Uberlândia-MG, na Rua Jataí, nº 1150, Bairro Nossa 
Senhora Aparecida, CEP 38400-679, para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente Ata a qual foi assinada pelo 
Presidente da Mesa, Renato Fernandes Martins, pela Secretária Elis Simeão Christino e pelos Conselheiros 
presentes, Srs. Renato Fernandes Martins, Alair Martins Júnior, José Antônio Rossi Salles, José Ernesto Beni 
Bolonha e Juscelino Fernandes Martins. Certifico  que esta é cópia autêntica da original lavrada em livro 
próprio. Assina digitalmente o Presidente da Mesa, Renato Fernandes Martins e a Secretária da reunião Elis 
Simeão Chistino. Uberlândia-MG, 26 de abril de 2022. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - 
Certifico o registro sob o nº 9338807 em 06/05/2022 da Empresa ALMAR PARTICIPAÇÕES S/A, 
NIRE 31300012981 e protocolo 222276258 - 06/05/2022. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

ALMAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 73.606.493/0001-81 - NIRE: 313.0001298-1

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 26 de Abril de 2022
Data, Hora e Local: No dia 26 de abril de 2022 às 10h30 na sede social da Almar Participações S.A., 
localizada na Cidade de Uberlândia-MG, na Rua Jataí, nº 1150, Sala A1, Bairro Nossa Senhora Aparecida, 
CEP 38400-679 (“Companhia”). A Assembleia foi realizada na modalidade semipresencial, sendo 
disponibilizado o acesso, também, por videoconferência através da plataforma Zoom. Realizada a gravação 
integral do conclave, nos termos da Instrução Normativa DREI nº 79, de 14 de abril de 2020. Presença: 
Acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do 
Livro de Presença dos Acionistas, ficando desta forma constatada a existência de quorum legal para instalação 
da Assembleia em primeira convocação. Convocação: Dispensadas as formalidades de convocação, na 
forma do disposto no artigo 124, parágrafo 4º, da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Mesa: Os trabalhos 
foram presididos pelo Sr. Renato Fernandes Martins, escolhido por aclamação pelos acionistas presentes, o 
qual convidou a advogada Elis Simeão Christino para secretariar a reunião, em conformidade com o artigo 6.3 
do Acordo de Acionistas da Companhia. Ordem do Dia: 1) Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras, acompanhados do parecer dos 
auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 2) Deliberar 
sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2021 e a distribuição de dividendos; 3) Ratificar a 
distribuição de dividendos de exercícios anteriores; 4) Fixar a remuneração global anual dos administradores 
da Companhia para o ano de 2022. Deliberações: 1) A Assembleia Geral aprovou, por unanimidade de votos 
dos acionistas presentes e sem ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as 
demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2021, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes. As demonstrações financeiras, ora aprovadas, 
foram publicadas no As demonstrações financeiras resumidas foram publicadas no Diário de Uberlândia, 
caderno Publicidade Legal, página 7, no dia 19/04/2022, com divulgação simultânea da íntegra das 
demonstrações financeiras na página do mesmo jornal na internet (https://diariodeuberlandia.com.br), nos 
termos do art. 289 da Lei nº 6.404/76. 2) Feita a apresentação da proposta de destinação do lucro líquido do 
exercício de 2021, no valor total de R$ 422.225.842,26 (quatrocentos e vinte e dois milhões, duzentos e vinte 
e cinco mil, oitocentos e quarenta e dois reais e vinte seis centavos), conforme abaixo: a) R$ 21.111.292,11 
(vinte e um milhões, cento e onze mil, duzentos e noventa e dois reais e onze centavos), correspondente a 5% 
(cinco por cento) para formação da Reserva Legal, considerando tal valor como sendo o necessário para 
alcançar o limite de 20% (vinte por cento) do capital social, nos termos do art. 193, da Lei 6.404/76;  
b) R$ 100.278.637,54 (cem milhões, duzentos e setenta e oito mil, seiscentos e trinta e sete reais e cinquenta 
e quatro centavos), correspondente a 25% do Lucro Líquido, para distribuição de dividendos aos acionistas;  
c) o saldo remanescente, no valor de R$ 300.835.912,61 (trezentos milhões, oitocentos e trinta e cinco mil, 
novecentos e doze reais e sessenta e um centavos), destinados para reserva de Lucros Retidos.  
3) A Assembleia, por unanimidade votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, ratificou a distribuição de 
dividendos de exercícios anteriores, no valor de R$ 23.830.872,36 (vinte e três milhões, oitocentos e trinta mil, 
oitocentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos), os quais foram pagos aos acionistas durante o ano 
de 2021. 4) Foi aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, a remuneração 
global anual dos administradores para o exercício social de 2022 no valor total de até R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais), incluindo encargos sociais e benefícios, a ser individualizado posteriormente pelo 
Conselho de Administração, na forma prevista no Estatuto Social da Companhia e Políticas de remuneração 
vigentes. Encerramento: Discutidas e aprovadas as matérias constantes na ordem do dia, nada mais 
havendo a tratar, após lida e aprovada, vai assinada pelo Presidente da Mesa, Juscelino Fernandes Martins, 
pela Secretária, Elis Simeão Christino e por todos os acionistas presentes: AMJ Participações Ltda.  
(Alair Martins Júnior), Bonomo Participações Ltda. (Juscelino Fernandes Martins), Remar Participações Ltda. 
(Renato Fernandes Martins), José Ernesto Beni Bolonha. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro 
próprio. Assinam digitalmente o Presidente da Mesa, Renato Fernandes Martins bem como a advogada Elis 
Simeão Christino inscrita na OAB/MG sob o n° 66.886, que secretariou a reunião. Uberlândia/MG, 26 de abril 
de 2022. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 9338803 em 06/05/2022 
da Empresa ALMAR PARTICIPAÇÕES S/A, NIRE 31300012981 e protocolo 222275821 - 06/05/2022. 
Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

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

ATA DE REUNIÃO DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2022
1. Data, Horário e Local: Aos 23/3/2022, às 11:00 horas, na sede social da Aliança Agrícola do Cerrado S.A. (a “Compa-
nhia”), na Cidade de Uberlândia/MG, na Avenida Presidente Médici, nº 1001, Bairro Morada da Colina, CEP 38.411-012. 
2. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo presidente do Conselho de Administração Sr. Regis Murilo Lourenço Lemes 
e secretariados pelo Sr. Rodrigo do Nascimento Totoli. 3. Convocação: Dispensada, em razão da presença de 100% dos 
membros. 4. Presença: Presentes os seguintes Conselheiros: Sr. Regis Murilo Lourenço Lemes, Sr. Danilo Dalia Jorge e o Sr. 
Rodrigo do Nascimento Totoli. 5. Ordem do Dia: i. A Reunião do Conselho de Administração foi convocada para deliberar 
a aprovação da par  cipação da Companhia na operação de  nanciamento com o Macquarie Bank Limited, por meio do 
Pre-Export Finance Facility Agreement e demais documentos relacionados. 6. Deliberações Tomadas: Instalada a reunião 
e sendo dispensada a leitura dos documentos e propostas objeto da ordem do dia, após o exame, discussão e votação das 
matérias, os membros do Conselho de Administração presentes deliberaram e aprovaram unanimemente: i. A celebração 
pela Companhia, nesta data ou em data próxima a esta, de operação de  nanciamento por meio do instrumento deno-
minado 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, ins-
crita no CNPJ/ME sob o 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 documen-
tos 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; 7. Ra   cação: Ficam, por  m, ra   cados todos 
e quaisquer ato já pra  cado pelos representantes legais da Companhia em relação ao Contrato de Emprés  mo e todos 
os documentos relacionados à operação formalizada pelo Contrato de Emprés  mo. 8. Encerramento: Esgotada a ordem 
do dia e nada mais havendo a tratar, a ata foi lida, aprovada e assinada em livro próprio,  cando cientes os membros do 
Conselho de Administração da Companhia da sua lavratura em forma de sumário dos fatos ocorridos. Uberlândia/MG, 
23/3/2022. Rodrigo do Nascimento Totoli - Secretário e Membro do Conselho de Administração. Assinado Digitalmente. 
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais nº 9273794 em 31/3/2022. Marinely de Paula Bom m - Secretária Geral.
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