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ALMAR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 73.606.493/0001-81 - NIRE: 3130001298-1

EXTRATO DA ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
 REALIZADA EM 03 DE JUNHO DE 2020

Em 03/06/2020, às 10h30, na sede social. Presença: Totalidade. Mesa: Renato Fernandes  
Martins (Presidente) e Elis Simeão Christino (Secretária). Deliberações: 1) O Conselho, por 
unanimidade de votos dos conselheiros presentes e sem quaisquer ressalvas, aprovou a eleição das 
pessoas abaixo para atuarem como Diretores da Companhia, com mandato de 01 ano, de 13/06/2020 
até o dia 13/06/2021: I. Alair Martins do Nascimento, CPF nº 004.934.576-15, Cédula de  
Identidade nº MG-398.757 - PC/MG, como Diretor Presidente; II. Renato Fernandes Martins,  
CPF nº 460.664.896-15, Cédula de Identidade nº 12.654.716 - SSP/SP, como Diretor sem designação 
específica. 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.  
2) O Conselho aprovou, por unanimidade de votos dos conselheiros e sem ressalvas, a eleição do Sr. 
Renato Fernandes Martins, CPF nº 460.664.896-15, Cédula de Identidade nº 12.654.716 - SSP/SP, 
para ocupar o cargo de Presidente do Conselho de Administração. Encerramento: Nada mais. 
Presidente da Mesa, Alair Martins Júnior e Secretária da reunião Elis Simeão Christino.  
Uberlândia/MG, 03/06/2020. JUCEMG - Certifico o registro sob nº 7891055 em 25/06/2020 e 
protocolo nº 20/370.910-1. Marileny 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 03/06/2020
Data, Hora e Local: No dia 03/06/2020 às 10 horas 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”). 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, §4º, da Lei 6.404/76. Mesa: Alair Martins do 
Nascimento (Presidente) e Elis Simeão Christino (Secretária). 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 31/12/2019; 2) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2019 e a 
distribuição de dividendos; 3) Fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o ano de 2020. Deliberações: 
1) Após debates e prestados os esclarecimentos necessários a Assembleia aprovou, por unanimidade de votos dos acionistas 
presentes e sem quaisquer ressalvas, as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as demonstrações financeiras da 
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes. As 
demonstrações financeiras, ora aprovadas, foram publicadas no Diário Oficial de Minas Gerais do dia 20/05/2020, páginas 3 e 4, 
Caderno 2 e no Jornal Hoje em dia, do dia 20/05/2020, página 4, Caderno Primeiro Plano. 2) Aprovada, por unanimidade de votos dos 
acionistas presentes e sem quaisquer ressalvas, a destinação do lucro líquido apurado no exercício social findo em 31 de dezembro de 
2019, no valor de R$ 86.999.236,97, da seguinte forma: a) R$ 4.349.961,85, para formação da Reserva Legal; b) R$ 20.662.318,78, 
para distribuição de dividendos aos acionistas; c) o saldo remanescente, no valor de R$ 61.986.956,34, para a reserva de Lucros 
Retidos. 3) Aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e sem ressalvas, a remuneração global anual dos 
administradores da Companhia para o exercício social de 2020 no valor total de até R$ 400.000,00. 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, Alair Martins do Nascimento, pela Secretária, Elis Simeão Christino e por todos os acionistas presentes: Alair Martins do 
Nascimento, Alair Martins Júnior, Fábio Colletti Barbosa, Horácio Lafer Piva, Juscelino Fernandes Martins, Renato Fernandes Martins 
e Maria Letícia de Freitas Costa. A presente ata é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Assinam digitalmente o Presidente da Mesa, 
Alair Martins do Nascimento bem como a advogada Elis Simeão Christino, inscrita na OAB/MG sob o nº 66.886, que secretariou a 
reunião. Uberlândia/MG, 03/06/2020. JUCEMG nº 7882670 em 19/06/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA
GERAL EXTRAORDINÁRIA DA COOPTUR

Através do presente edital, a Cooperativa de Trabalho no Transportes em Geral Turístico E Serviços, 
CNPJ: 23.841.160/0001-69, com sede na Rua Londres, nº 75- sala 02, Bairro Tibery, foro jurídico na 
cidade de Uberlândia, estado Minas Gerais, o Conselho de administração, todos órgãos de adminis-
tração, conselho fiscal e 1/5 dos associados em pleno gozo de seus direitos, convoca todos os 
cooperados para comparecerem à Assembleia Geral extraordinária dos associados, órgão supremo 
da sociedade, dentro dos limites e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao 
objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa da Cooptur, 
que através de suas deliberações vinculam todos, ainda que ausentes ou discordantes, a realizar-se 
no dia 17 de Julho 2020 em primeira convocação as 13:30 horas, segunda convocação as 14:00 
horas e em terceira convocação as 14:30 horas , onde iniciarão os trabalhos com a quantidade 
existente de cooperados, na Avenida Suécia, 519- sala 02, Bairro Tibery deliberados os seguintes 
assuntos da ordem do dia:
*Alteração do quadro social
*Outros

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - PRESENCIAL E ONLINE
1º LEILÃO: 23 de julho de 2020, às 14h30min *. 2º LEILÃO: 04 de agosto de 2020, às 14h30min *. - *(horário de Brasília)

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, escritório na Rua da Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP,  
FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL 
E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A 
- CNPJ n° 90.400.888/0001-42, nos termos da Cédula de Crédito Bancário datado de 12/08/2013, cujo Fiduciante/Emitente e Garantidor: 
RONALDO DIVINO DOS SANTOS, CPF/MF nº 496.045.626-49, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 411.197,04 (Quatrocentos e Onze Mil Cento e Noventa e Sete Reais e Quatro Centavos - atualizado conforme disposições 
contratuais), o imóvel constituído pelo “Prédio, com a área construída de 180,45m², e área de terreno de 250,00m², situado na Rua dos 
Cristais, nº 135, loteamento Parque Trianon, Uberlândia/MG, melhor descrito na matrícula nº 106.970 do 1° Ofício de Registro de Imóveis 
da Comarca de Uberlândia/MG.” Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. 
Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou 
superior a R$ 187.000,00 (Cento e Oitenta e Sete Mil Reais). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados  
em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação 
necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJA A 
INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (5463_07 Sc).

AVISO DE REVOGAÇÃO
Pregão Eletrônico para nº 359/2020

A Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação torna público 
para conhecimento dos licitantes e de quem mais possa interessar que a licitação 
supramencionada, que tem por objeto o fornecimento de pão francês com manteiga, 
foi revogada por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente 
devidamente comprovado, conforme despacho circunstanciado inserto no competente 
processo licitatório. Fica assegurado o contraditório e a ampla defesa pela publicação 
oficial, em respeito à efetividade de tal princípio e nos termos da legislação aplicável. 
Uberlândia, 02 de julho de 2020. Iracema Barbosa Marques - Secretária Municipal de 
Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação.

Aviso de nova data de abertura
Pregão Eletrônico Nº. 376/2020

Aviso de nova data de abertura - Pregão Eletrônico Nº. 376/2020 OBJETO: Equipa-
mentos eletroeletrônicos (liquidificadores, máquinas de lavar roupas, batedeiras entre 
outros). O Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público e para conheci-
mento das licitantes e de quem mais interessar possa, que devido à alteração do edital, 
e que a mesma influencia na elaboração da proposta a sessão pública na Internet para 
recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 31/07/2020, no 
endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Informa ainda, que o detalhamento das 
alterações encontra-se no sítio da Prefeitura Municipal de Uberlândia no link Licitações 
e no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, que será republicado com as devidas 
alterações, nos termos do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 8.666/1993. Uberlândia, 09 
de julho de 2020. Roger Wudson Rodrigues Dias – Pregoeiro.

AVISO DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL SIMULTÂNEO (ONLINE E PRESENCIAL)
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOURADA - MG torna público, que levará á LEILÃO 
PÚBLICO SIMULTÂNEO (ONLINE E PRESENCIAL), INICIO PELO SITE WWW.RAFAELLEILOEI-
RO.COM.BR NO DIA 10/07/2020, E FINALIZANDO PRESENCIALMENTE (SIMULTÂNEO) NO DIA 
27/07/2020 às 10h00min no ESPAÇO CULTURAL da Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada, 
situado na AV DAS NAÇÕES Nº 06, BAIRRO VILA NOVA, BENS MÓVEIS (VEÍCULOS, MICRO-ÔNI-
BUS, MÁQUINAS AGRÍCOLAS, IMPLEMENTO E SUCATAS DIVERSAS) CONFORME EDITAL. 
Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br. 34-99116-3933.

Rafael Araújo Gomes – Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG Nº 941

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

SEXTA-FEIRA
10 DE JULHO DE 2020

INAUTÊNTICAS
O Facebook derrubou páginas 
ligadas ao PSL e à família Bol-
sonaro.

QUINTA GERAÇÃO
A Claro oferecerá serviços 5G a 
partir da semana que vem. Por 
enquanto, apenas para alguns 
bairros de São Paulo e do Rio 
de Janeiro.

NA LIDERANÇA
De acordo com a Fundação 
Procon Uberaba, neste pri-
meiro semestre, na cidade de 
Uberaba, a Algar Telecom foi a 
empresa que mais recebeu re-
clamações dos consumidores.

BARCELONA X NIKE
O Barcelona pedirá indenização 
de 15 milhões de euros para 
compensar as vendas perdidas 
de suas camisas confecciona-
das pela Nike, sua patrocina-
dora. O Clube foi obrigado a 
retirar do mercado a camisa 1 
após descobrir que as cores 
desbotavam quando molhava 
o tecido.

MADE IN BRASIL
A brasileira Paçoquita está 
cheia de novidades. A empresa 
está lançando sua própria ver-
são em sorvete de massa e se 
prepara para uma distribuição 

do produto para os EUA até o 
final deste ano.

DELIVERY E DRIVE-THRU
As lojas do Center Shopping 
retomaram as vendas online e 
entregas por meio de delivery e 
drive-thru após a liberação do 
Comitê Municipal de Enfrenta-
mento à Covid-19.

APERTAR CINTO
Na semana passada, a Azul 
Linhas Aéreas demitiu seus 
funcionários que trabalham na 
manutenção de aeronaves e 
nos aeroportos. 

USO DEFINITIVO?
Com dívidas de R$ 2,7 bi, 
a Avianca Brasil protocolou 
pedido de falência à 1ª Vara 
de Falências e Recuperações 
Judiciais da comarca de São 
Paulo do Tribunal de Justiça 
do Estado.

CAMPO CONECTADO
A ConectarAgro, que leva co-
nectividade via banda larga 
para o campo no Brasil, co-
memora seu primeiro ano com 
alcance de 5,1 milhões de 
hectares no País. O objetivo da 
empresa é atingir 13 milhões de 
hectares até o ano que vem.

RADAR DIÁRIO

Tania Malamud
Jornalista

Casos confirmados 8.919

Casos confirmados últimas 24h 294

Casos suspeitos 218

Casos descartados 27.637

Óbitos confirmados 153

Óbitos suspeitos 0

% de ocupação dos leitos de  
UTI na rede pública

94%

Leitos de UTI disponíveis na rede pública 4

4 BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO COVID-19
Dados Prefeitura de Uberlândia

09/07/2020



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar 

as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/E93C-E805-2677-ABB9 ou vá até o 

site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: E93C-E805-2677-ABB9

Hash do Documento 

2D8053E07C2312E2E4BF399448E42B642359139E431161937B7428E2D9A25792

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 09/07/2020 é(são) :

Ayer Felipe De Faria Neto - 045.070.646-00  em 09/07/2020 19:41 

UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - GAIA EDITORA GRAFICA EIRELI - 

12.512.322/0001-07


