
TERÇA-FEIRA
4 DE FEVEREIRO DE 2020

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

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Horário e Local: Em 09/01/2020, às 10h, 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. Mesa: Presidente: Macelo Lucon, 
Secretário: Marcello Guidotti. Ordem do Dia e Deliberações: Por unanimidade de votos e sem ressalvas, após exame e discussão, 
a Assembleia Geral Extraordinária aprovou: (i): o Aumento de Capital, mediante a emissão de 50.000.000.000 novas ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 por ação de emissão do capital social, aumento este 
que foi totalmente subscrito e integralizado nesta data pela acionista ECS, à vista e em moeda corrente nacional, conforme boletim 
de subscrição. Com o Aumento de Capital aprovado, o capital social da Companhia passa dos R$ 461.249.730,00 representado por 
461.249.730 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, para R$ 511.249.730,00 representado por 511.249.730 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. item (ii): a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social que passa a vigorar com 
a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social subscrito e integralizado é de R$ 511.249.730,00, representado por 511.249.730 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. Os acionistas autorizaram os diretores a tomarem todas as providências necessárias 
para formalizar as deliberações acima, bem como publicar a presente ata na forma de extrato, conforme §3º do artigo 130 da Lei 
6.404. Encerramento: Nada mais. Uberlândia, 09/01/2020. Acionista: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (por Marcello 
Guidotti e Marcelo Lucon). Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 7687035 em 30/01/2020. 
Protocolo 200428616 - 28/01/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

ABANDONO DE EMPREGO
Á Sra. MARIA VALDENILZA MEDEIROS DE VASCONCELOS SANTOS, portadora da CTPS 81202 – 
série 0011/PB, uma vez que esgotados nossos recursos de localização e tendo em vista encontrar-se 
em local não sabido, convidamos a comparecer ao Condomínio Center Uberlândia Parte 1, Av. João 
Naves de Ávila, 1331, Piso A, a fim de retornar ao emprego ou justificar as faltas desde 03/01/2020, 
dentro do prazo de 72 horas a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, 
o contrato de trabalho, nos termos da letra “i” do art. 482 da CLT. Uberlândia, 30 de janeiro de 2020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS E MORADORES DAS CHÁCARAS ARCO ÍRIS  

Com sede nesta cidade de Uberlândia, Minas Gerais, na Rodovia BR-497, Km 14, margem direita, 
inscrita no CNPJ sob nº 09.114.098/0001-82, juntamente com seu Presidente, de conformidade com 
as disposições estatutárias, convoca à todos os proprietários para a Assembleia Geral Extraordinária 
a ser realizada no dia 16/02/2020, na Rua Sibipirunas, 30 – QD. D, às 09:00 horas em primeira 
convocação e às 09:30 horas em segunda, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 

1 - ESCLARECIMENTOS e INFORMAÇÕES SOBRE:
 * ELEIÇÕES
 * CONTAS DA CEMIG
 * AÇÕES DOS INADIMPLENTES E DESPESAS
 * TODOS OS PROCESSOS QUE ENVOLVAM A ASSOCIAÇÃO E OS ASSOCIADOS
2 - VOTAÇÃO SOBRE AS DESPESAS BANCÁRIAS DAS COBRANÇAS DE INADIMPLENTES.
3 - Manutenção das estradas

Uberlândia, 31 de Janeiro de 2020

EDITAL DE PRIMEIRO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO - UBERLANDIA - MG

Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 
08/70, tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do 
cartório nos termos da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) 
mutuario(s) abaixo, para ciência de que estamos autorizados na forma dos 
artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 
21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a promover a execução 
extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos a 
seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, 
contados de 04/02/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a 
execução, o que poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B50764 - CONTRATO: 8016100038379 - EMPRESA GESTORA DE 
ATIVOS - EMGEA ENDERECO DO IMÓVEL: AVENIDA IZETH DOMINGOS, 
891, LOTE 20, QUADRA 07, TAIAMAN, UBERLANDIA - MG, CEP: 
38415-125 IZABEL CRISTINA CARDOSO GONZAGA, BRASILEIRA, 
CASADA, VENDEDORA, CPF 419.643.306-53, CI: M-4.578.031-MG
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS 
PRESTACOES

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - UBERLANDIA / MG
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 
08/70, tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do 
cartório nos termos da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) 
mutuario(s) abaixo, para ciência de que estamos autorizados na forma dos 
artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e do Decreto-Lei nº 70, de 
21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H, a promover a execução 
extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos a 
seguir.Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, 
contados de 04/02/2020 , para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a 
execução, o que poderá ser feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:B51238 - CONTRATO: 8249400010436 - CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL ENDERECO DO IMÓVEL: RUA 16 ( RUA IDALINA VIEIRA 
BORGES ), 43, LOTE 10 , QUADRA 02, ARUANAN(PLANALTO), 
UBERLANDIA - MG, CEP: 38413-161 CLEITON CORREA SILVA, 
BRASILEIRO, SOLTEIRO, MECANICO DE EMP , CPF: 003.029.636-69, CI: 
M-7.755.313-MG
COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS 
PRESTACOES

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

Uberlândia, 31 de Janeiro de 2020
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, MIGUEL ROZA DE CARVALHO, CPF/CNPJ nº 02440536695, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencial-
mente, 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$ 10.591,33, em 30/01/2020, 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 
155552736329-9 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 70043, 
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

Mateus de Faria Pereira ME, CPF/CNPJ: 03.487.798/0001-36, da Superintendência 
Regional de Meio Ambiente do Noroeste de Minas no uso das suas atribuições, torna 
público que concedeu, através da empresa Eco Cerrado Soluções Ambientais Ltda., a 
Licença de Operação em caráter Corretivo (LOC) nº 001/2020 conforme número do 
processo n° 17627/2012/002/2019, para as atividades de Extração de Areia e cascalho 
para utilização imediata na construção civil; empreendimento Draga São Sebastião, no 
município de Guarda - Mor / MG.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – AGO/AGE
COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO AGRONEGÓCIO LTDA - PROCOOP 

CNPJ/MF Nº 07.494.377/0001-93

A Cooperativa de Trabalho dos Profissionais do Agronegócio Ltda – PROCOOP, pessoa jurídica de 
direito privado, regularmente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.494.377/0001-93, com sede nesta 
cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Rivalino Pereira, nº 325 – Sala 02, Bairro 
Martins, convoca seus Cooperados para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que 
realizar-se-á no dia  13 (Treze) de Fevereiro de 2020, na Rua Rivalino Pereira, nº 325 – Sala 02, 
Bairro Martins , nesta cidade de Uberlândia/MG. Em primeira convocação às 16 (dezesseis) horas, 
com a presença de 2/3 (dois terços) do número dos cooperados, em segunda convocação às 17 
(dezessete) horas, com a presença de metade mais um dos cooperados ou em terceira e última 
convocação às 18 (dezoito) horas, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, a fim de 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
 I - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA – AGO – PAUTA
 a)Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, 
Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais contas dos 
administradores relativos ao exercício social em 31 de dezembro 2019;
 b)Eleição e posse do conselho fiscal Gestão 2020/2021; 
 c)Eleição e posse da nova diretoria administrativa gestão – 2020/2024
 d) Assuntos de interesse geral;
Para fins de quorum na AGO, fica esclarecido que é de (30) o número de Cooperados com direito a 
voto. 
Fica esclarecido que se encontram à disposição dos senhores cooperados, na sede social, os 
documentos relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. 

Uberlândia/MG, 31 de Janeiro de 2020.
Marivan da Silva

Diretor Presidente

CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS MINAS GERAIS GOIÁS S.A.
CNPJ/MF 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Horário e Local: Em 09/01/2020, às 11h, na sede social da Concessionária de Rodovias Minas Gerais Goiás S.A 
(“Companhia”) localizada na Rua José Rodrigues Queiroz Filho nº 1.529, Bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG, CEP 
38408-252. 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. Mesa: Presidente: Marcelo Lucon, Secretário: Marcello Guidotti. Ordem do Dia e Deliberações: Por 
unanimidade de votos e sem ressalvas, após exame e discussão, a Assembleia Geral Extraordinária aprovou: (i): o 
Aumento de Capital, mediante a emissão de 50.000.000.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
com preço de emissão de R$ 1,00 por ação de emissão do capital social, aumento este que será totalmente subscrito e 
integralizado nesta data pela acionista Argovias, à vista e em moeda corrente nacional, conforme boletim de subscrição. 
Com o Aumento de Capital aprovado, o capital social da Companhia passa dos atuais R$ 386.000.000,00 representado 
por 386.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R$ 436.000.000,00 representado por 
436.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. item (ii): a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto 
Social que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado é 
de R$ 436.000.000,00 representado por 436.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. O acionista 
autoriza os diretores a tomarem todas as providências necessárias para formalizar as deliberações acima, bem como 
publicar a presente ata na forma de extrato, conforme §3º do artigo 130 da Lei 6.404. Encerramento: Nada mais. 
Uberlândia, 09/01/2020. Acionista: Argovias Administração e Participações S.A. (por Alberto Luiz Lodi e Luis Carlos 
Lima Salvador). Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Registro nº 7687000 em 30/01/2020. Protocolo 200428781 
- 28/01/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

OBJETO: Aquisição de equipamento (conjunto de serra e perfuradora óssea), em atendimento
à Secretaria Municipal de Saúde.O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições
legais, torna público e para conhecimento das licitantes e de quem mais interessar possa,
que devido a suspensão do certame sine die, a nova data de abertura com agendamento da
sessão pública na internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas
do dia 20/02/2020 no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia, 0 3
de fevereiro de 2020.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO NOVA DATA DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO

 Nº. 829/2019

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br BRASIL & MUNDO | A7

LEILÃO DO 5G OBRIGARÁ 
teles a cobrirem rodovias
 | EMPRESAS TERÃO QUE DISPONIBILIZAR INTERNET NOS TRECHOS ESCOLHIDOS PELA ANATEL

 � FOLHAPRESS

As operadoras de tele-
fonia que vencerem o 
leilão do 5G deverão 

cobrir boa parte da malha ro-
doviária federal do país com 
serviços de voz e internet.

A medida é uma contra-
partida definida pelo Minis-
tério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações 
em uma portaria publica-
da ontem e que definiu as 
diretrizes do Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inova-
ções e Comunicações para 
que a Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) 
defina as regras do edital.

A reunião do conselho 
diretor da agência está mar-
cada para quinta-feira (6).

O governo, especialmen-
te o ministério de Infraes-
trutura, quer que toda a 
extensão das rodovias seja 
coberta, o que ajudaria a re-
duzir os índices de acidentes 
e roubos de carga porque 
permit ir ia apl icações de 
monitoramento e segurança 
pública.

Atualmente, o país possui 
75,8 milhões de quilômetros 
em vias federais, das quais 
somente 13% estão sob con-
cessão à iniciativa privada.

No entanto, caberá à 
agência fazer os cálculos 
dos valores necessários 
para definir quantas e quais 
rodovias deverão ser conec-
tadas.

ma a 3,5GHz.
Como as teles passarão 

a oferecer o 5G na faixa de 
3,5GHz, haverá riscos de in-
terferências. Por isso, terão 
de destinar recursos para 
instalar filtros em cada uma 
das antenas.

Processo similar ocorreu 
com o leilão do 4G em que 
as teles tiveram de arcar 
com a blindagem da faixa de 
700 MHz para evitar interfe-
rência com as emissoras de 
TV, que operam em faixas 
próximas a essa.

Havia divergências em 
torno da melhor saída para 
essa faixa de frequência, 
mas emissoras de TV e ope-
radoras entraram em acordo. 
Decidiram permanecer com 
a faixa de 3,5GHz, desde 
que a Anatel possa oferecer 
no leilão um bloco adicional 
de frequências (equivalente 
a 100 MHz).

Se isso ocorrer, o leilão 
do 5G pode entrar para a 
história como o maior já 
realizado no mundo. Seriam 
400 MHz de uma só tacada.

Nos bastidores, as te-
les já trabalham com essa 
opção e dizem que, desta 
forma, seria possível equa-
cionar lances mais interes-
santes para a União.

No entanto, para fazer um 
leilão arrecadatório, como 
foram os das tecnologias 3G 
e 4G, a União terá de abrir 
mão das contrapartidas.

Na portaria, o ministério 
elencou quais pretende im-
por. Além da cobertura das 
rodovias federais e da miti-
gação da faixa de 3,5GHz, 
o governo quer que as teles 
levem o 4G a localidades 
com mais de 600 habitantes 
ainda sem o serviço; e redes 
de fibras ópticas em muni-
cípios ainda não atendidos.

TELEFONIA

Quanto mais contraparti-
das a agência estipular para 
os vencedores do leilão, 
menos a União receberá 
em outorgas. Isso porque, 
pelas regras vigentes, os 
concessionários fazem o in-
vestimento no lugar da União 
como forma de levar o servi-
ço a lugares comercialmente 
desinteressantes.

A portaria do ministério 
também estabelece que as 
operadoras deverão arcar 
com os custos de mitigação 
de interferências nas ante-
nas parabólicas, que operam 
na faixa de frequência próxi-

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

Operadoras irão arcar com custos 
de mitigação de interferências 
nas antenas parabólicas

FOLIA

Inmetro alerta sobre 
compras para o carnaval

As pessoas devem evitar 
comprar fantasias e adereços 
para o carnaval que não se-
jam comercializados no mer-
cado formal. A recomenda-
ção do Instituto Nacional de 
Metrologia, Qualidade e Tec-
nologia (Inmetro), vinculado 
ao Ministério da Economia, é 
que os consumidores evitem 
adquirir produtos falsificados 
ou inseguros.

Em relação às fantasias, 
o pesquisador do Inmetro, 
responsável pela regulamen-
tação de produtos têxteis, An-
dré Figueiredo, sugeriu que 
as pessoas fiquem atentas 
à etiqueta, que deve conter 
pelo menos cinco informa-
ções.

A primeira delas é o nome 
ou razão social do produtor ou 
comerciante do produto, se-
guido do número do Cadastro 
de Pessoa Física (CPF) ou 
de Pessoa Jurídica (CNPJ). 
A etiqueta também deve 
informar o país de origem, 
caso seja produto importado, 
e dados sobre a composição 
do tecido, com a porcenta-
gem dos materiais usados. 

 � FANTASIAS INFANTIS

Figueiredo destacou que 
as fantasias infantis, em ge-
ral, têm acessórios que são 
classificados como brinque-
dos e, por isso, devem apre-
sentar o selo de conformida-
de do Inmetro. O consumidor 
deve estar atento a isso. 
Máscaras, óculos, martelos 
de super-heróis, tiaras de 
princesa são exemplos de 
acessórios de fantasias que 
devem apresentar também 
a faixa etária descrita na 
embalagem. Denúncias ou 

reclamações em relação a 
algum produto podem ser 
feitas à ouvidoria do Inmetro, 
pelo telefone 0800 285 1818, 
de segunda a sexta-feira, das 
9h às 17h, ou pelo formulário. 

 � CADEIRAS 
PLÁSTICAS

No caso de cadeiras plás-
ticas, o pesquisador disse 
que são itens regulamenta-
dos pelo Inmetro e, portanto, 
certificados por meio de um 
processo que simula o uso 
por parte do consumidor. Elas 
devem conter são a identifi-
cação do fabricante; data de 
fabricação e tempo de vida 
útil; peso máximo suportado 
e a classe, isto é, se o uso é 
apenas interno ou se pode 
ser utilizada em ambiente ex-
terno, porque o uso indevido 
pode levar a acidentes.

 � PRESERVATIVOS

Os preservativos são re-
gulamentados pela Agência 
Nacional de Vigilância Sa-
nitária (Anvisa) e o Inmetro 
é responsável pelas regras 
do programa de certificação. 
Da mesma forma que ocorre 
para a compra de fanta-
sias, o instituto recomenda 
que os consumidores não 
adquiram preservativos ou 
“camisinhas” fora do mercado 
formal.

As embalagens devem 
conter a marca do Inmetro e 
do organismo de certificação, 
bem como a data de validade 
e instruções de uso. A venda 
avulsa é autorizada somente 
em campanhas do Ministério 
da Saúde.


