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ECO050 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
CNPJ/MF 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12/03/2020
Data, Horário e Local: Em 12/03/2020, às 11h, na sede social da ECO050 - Concessionária de Rodovias 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: o Sr. Nicolò Caffo, Secretário: o Sr. 
Marcello Guidotti. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia em R$ 23.000.000,00, mediante a 
subscrição e integralização da totalidade das ações pela acionista Argovias Administração e Participações S.A. (“Argovias”) (“Aumento 
de Capital”); (ii) a alteração do caput do artigo 5ª do Estatuto Social da Companhia, em função do Aumento de Capital. Deliberações: 
Por unanimidade de votos e sem ressalvas, após exame e discussão, a AGE aprovou: Quanto ao Item (i): o Aumento de Capital, 
mediante a emissão de 23.000.000.000 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 em 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$ 436.000.000,00, representado por 436.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal 
para R$ 459.000.000,00, representado por 459.000.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Quanto ao item (ii): a 
alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social para que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, 
totalmente subscrito e integralizado é de R$ 459.000.000,00, representado por 459.000.000 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 e Lavratura da Ata: Nada 
mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, que lida e achada conforme 
vai assinada pelos presentes. Uberlândia, 12/03/2020. Assinaturas: Presidente: Nicolò Caffo e Secretário: Marcello Guidotti. Acionista: 
Argovias Administração e Participações S.A. (por Alberto Luiz Lodi e Luis Carlos Lima Salvador). Certificamos que a presente é cópia 
fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: Nicolò Caffo - Presidente; Marcello Guidotti - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais - Registro nº 7784884 em 26/03/2020. Protocolo 201529823 - 26/03/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

Raízen Combustíveis S.A., por determinação da Superintendência Regional 
de Meio Ambiente Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, torna público que solicitou, 
por meio do Processo Administrativo nº 00034/1992/015/2019 e solicitação 
2020.03.01.003.0003540 no Sistema de Licenciamento Ambiental, a Licença de 
Operação Corretiva, para a atividade de Base de Distribuição e Armazenamento 
de Combustíveis Líquidos em Uberlândia, Minas Gerais.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO-
RES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE UBERLÂN-
DIA – IPREMU e a Fundação de Desenvolvimento 
da Pesquisa - FUNDEP, no uso de suas atribui-
ções legais, e nos termos do Edital 01/2020, torna 
público o resultado pós recurso dos pedidos de 
isenção do valor da taxa de inscrição. A integra do 
resultado será divulgado nos endereços eletrôni-
cos www.uberlandia.mg.gov.br e www.gestaode-
concursos.com.br.

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL SIMULTÂNEO (ONLINE/PRESENCIAL)
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA VERDE - MG TORNA PÚBLICO, QUE LEVARÁ Á 
LEILÃO PÚBLICO SIMULTÂNEO (ONLINE/PRESENCIAL) NO DIA 07 DE ABRIL DE 2.020, ÁS 10:00 
HORAS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS, LOCALIZADO NA 
AVENIDA SANTA CATARINA Nº 58, BAIRRO ALVORADA, CEP: 38270.000 EM CAMPINA VERDE -  
MG. BENS MÓVEIS CONFORME O EDITAL. EDITAL E INFORMAÇÕES: WWW.RAFAELLEILOEI-
RO.COM.BR.   

34-99116-3933. RAFAEL ARAÚJO GOMES – LEILOEIRO PÚBLICO OFICIAL -  JUCEMG Nº 941

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DE UBERLÂNDIA E ARAGUARI
EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2020

Uberlândia/ Araguari-MG

O Presidente do Sindicato dos empregados no Comércio de Uberlândia e Araguari, no uso de suas 
atribuições e nos termos do art.605 da CLT, comunica a todas as empresas do Comércio Varejista, 
Atacadista, distribuição e afins,  estabelecidas nos Municípios de Uberlandia e Araguari sobre a 
obrigação legal de fazer desconto e recolhimento da contribuição sindical de seus empregados 
(sócios e não sócios do sindicato) que de forma PRÉVIA E EXPRESSA autorizaram o desconto e o 
recolhimento a este Sindicato, correspondente à remuneração de um dia de trabalho no mês de 
março de 2020 e deverão fazer o recolhimento até o dia 30 de abril do corrente ano. Aos trabalhado-
res que forem admitidos após o mês de março, aplica-se o disposto no Artigo 602 da CLT, nos termos 
do inciso IV, art. 8º da Constituição Federal e arts.545, 582 e 605 da CLT e ainda conforme o artigo 
577 da CLT e o plano básico de enquadramento sindical a que se refere. 
Tal recolhimento deve ser feito sob código sindical 914565.093.07232-0. A Contribuição deverá ser 
recolhida até 30/04/2020, Ficam as empresas cientificadas desde já que o não recolhimento da 
Contribuição Sindical até a data limite para o pagamento, importará em multa de 10% (dez por cento) 
nos primeiros 30 dias, com adicional de 2% (dois por cento) por mês subsequente de atraso, mais 
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, conforme estabelece o Artigo 600 da CLT. No prazo de 
15 dias, após o recolhimento da referida contribuição, o comprovante do depósito será enviado ao 
Sindicato nos termos do Artigo 583, parágrafo 2º da CLT, Precedente Normativo 41 do Tribunal 
Superior do Trabalho – TST e Nota Técnica nº 202/2009 do Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, 
publicada no DOU dia 15/12/2009, com a relação nominal de seus empregados, função e respectivos 
salários.
As guias próprias poderão também ser retiradas nas sedes do Sindicato nos municípios de Uberlândia 
e Araguari- Rua José Carrijo 366, Centro Araguari-MG e Av. Fernando vilela 1421- B. Osvaldo-Uber-
lândia-MG ou site da CEF www.cef.gov.br.

Uberlândia – Araguari - MG, 31 de março de 2.020

LUIS SÉRGIO DOS SANTOS
Diretor – Presidente
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O conteúdo desta coluna é de responsabilidade 
do autor e não representa, necessariamente, 

a opinião do Diário de Uberlândia.

Por Adriano Santos
adrianosantos.futsal@gmail.com

INTERNET, LIVE E FUTEBOL

Em tempos de medidas de confinamento, a orientação 
é ficar em casa e evitar aglomerações. A regra claro é para 
todos, inclusive para os amantes da atividade física e dos 
jogadores de futebol.

Os atletas profissionais têm que seguir as cartilhas ela-
boradas pelos clubes e profissionais autorizados.

Nos grandes clubes, os treinos são feitos pelo Zoom, 
um aplicativo onde você consegue ver até cem pessoas 
ao mesmo tempo. O preparador físico entra e então todos 
fazem juntos o treinamento. Contudo, também é necessá-
rio o controle sistêmico das alimentações, afinal não são 
férias.

Hoje, todos os preparadores físicos e professores de 
educação física que conhecemos estão postando treinos.

A internet nos dá acesso aos treinos, mas, para saber 
a carga que devemos usar, os modos de cada exercício e 
quantidade de repetições é necessário ouvir um profissio-
nal da área. Copiar e fazer pode nos gerar sérios danos à 
saúde.

Em seguida, a Internet tem postado grandes jogos do 
passado, sem famosos debates dos programas de televi-
são, sejamos bem-vindos às lives nas redes sociais. São 
diversas delas, muita gente entrando ao vivo pelo INSTA-
GRAM em dupla e contando histórias, respondendo per-
guntas e muito mais. Eu mesmo já realizei nas minhas 
redes sociais três desses encontros com nomes conceitu-
ados do futsal do brasileiro. Foram eles: Hygor Fonseca, 
tricampeão mineiro de futsal, Paulinho Cardoso, umas das 
cabeças mais pensantes do futsal na última década, e Ro-
drigo Perdigão, a referência da base no Brasil e técnico 
principal das equipes do Minas Tênis Clube. As mesmas 
não param por aí, nomes que estarão presentes, técnicos 
e representantes de grandes clubes do Brasil como Rafael 
de Souza, do Fluminense, Fabrício Monte, do Santos FC, 
Caco Espinosa, do Corinthians, Marquinhos Xavier, téc-
nico da Seleção Brasileira de Futsal, dentre tantos outros 
que estão disponíveis a ensinar via internet e responder 
seu público.

Assim, a nossa reclusão forçada vai ficando menos te-
diosa. Aliás, nada no esporte volta em menos de 2 meses.

Viva o Futebol!

Paixão Futebol

JOGOS OLÍMPICOS

Adiamento impacta agenda
de modalidades para 2021

 | FEDERAÇÕES 
DE ATLETISMO 
E TAEKWONDO 
MUDARÃO DATAS 
DE SEUS MUNDIAIS

 � AGÊNCIA BRASIL

O adiamento dos Jogos 
de Tóquio 2020, no 
Japão, em decorrên-

cia da pandemia do novo 
coronavírus (covid-19), já 
impacta o calendário de 
algumas modalidades. As 
federações internacionais de 
atletismo e taekwondo anun-
ciaram a mudança de seus 
principais eventos para não 
coincidirem com as novas 
datas de Olimpíada (23 de 
julho a 8 de agosto) e Para-
limpíada (24 de agosto a 5 de 
setembro) no ano que vem. 

A World Athletics, enti-
dade máxima do atletismo, 
informou o adiamento do 
Mundial, previsto inicial-
mente para o período de 6 
a 15 de agosto de 2021, na 
cidade Eugene, no Oregon 
(Estados Unidos). O torneio 

foi transferido para 2022, 
ainda sem data definida. A 
federação comunicou, ainda, 
que iniciou as conversas com 
organizadores dos Jogos 
da Commonwealth e Jogos 
Europeus - as competições 
estão previstas para ocorrer 
entre julho e agosto de 2022.

Já o Mundial de taekwon-
do, agendado para maio do 
próximo ano em Wuxi, cidade 
próxima à Xangai (China), 
também foi postergado se-
gundo a World Taekwondo, 
federação internacional da 
modalidade. O evento ainda 
não tem uma nova data, mas 
os organizadores pretendem 
realizá-lo entre outubro e 
dezembro de 2021. Outros 
eventos da entidade, como 
o Mundial Júnior (14 a 18 de 
outubro em Sofia, na Bul-
gária) e as finais do circuito 
mundial (28 e 29 de novem-
bro em Cancun, no México) 

estão mantidos para 2020.
A remarcação dos Jogos 

influenciará, ainda, o plane-
jamento de outras entidades 
e eventos tradicionais para 
2021. A Federação Interna-

cional de Natação (Fina), por 
exemplo, tem o Mundial de 
Esportes Aquáticos marca-
do para 16 de julho a 1º de 
agosto em Fukuoka (Japão). 
Neste período, também ocor-

rerão - com início em 23 de 
julho - os Jogos da Francofo-
nia, em Kinshasa (República 
Democrática do Congo). 

Antes, de 25 de junho a 7 
de julho, a cidade de Oran 
(Argélia) sedia os Jogos do 
Mediterrâneo.

REUTERS/SUZANA VERA


