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GRANJA PLANALTO LTDA.
CNPJ 25.634.577/0001-86

NIRE 3120059543-7
55ª Alteração do Contrato Social

Pelo presente instrumento, FERNANDES – ADMINISTRADORA DE BENS E NEGÓCIOS LTDA., so-
ciedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 41.738.089/0001-75, registrada na JUCEMG 
sob o NIRE 3121115737-1 com sede na Av. do Bálsamo, nº 298, prédio A, sala 103, bairro Vallée, 
Uberlândia/MG, CEP 38.413-135, neste ato representada na forma de seu contrato social por seus 
administradores Lincoln Gonçalves Fernandes, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial 
de bens, engenheiro, portador da Carteira de Identidade no M-162.699, expedida pela SPP/MG, ins-
crito no CPF sob o no 401.415.786-53, residente e domiciliado na Rua Júlia Nunes Guerra, nº 145, 
apto. 802, bairro Luxemburgo, Belo Horizonte/MG, CEP 30.380-400; e José Flávio Neves Mohallem, 
brasileiro, engenheiro civil, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, portador da Carteira de 
Identidade nº M-695-300, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 422.229.746-15, residente 
e domiciliado na Rua Polidoro Freitas Rodrigues, nº 595, bairro Vigilato Pereira, Uberlândia/MG, CEP 
38.408-600; Única sócia da sociedade empresária limitada denominada GRANJA PLANALTO LTDA., 
inscrita no CNPJ sob o nº 25.634.577/0001-86, registrada na JUCEMG sob o NIRE 3120059543-7, 
com sede na Fazenda Bom Jardim, setor A, localizada na BR 050, KM 25, à direita, s/n, Zona Rural, 
Uberlândia/MG, CEP 38.438-899 (“Sociedade”); Resolve promover a 55ª Alteração do Contrato Social 
da Sociedade nos seguintes termos: I. REDUÇÃO DE CAPITAL. 1.1 Redução do Capital Social. Por 
ser excessivo em relação ao objeto da Sociedade, nos termos do art. 1082, II do Código Civil, a única 
sócia da Sociedade, Fernandes Administradora de Bens e Negócios Ltda., acima qualificada, decide 
aprovar a redução do capital social em R$23.188.974,24 (vinte e três milhões cento e oitenta e oito mil 
novecentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), mediante a entrega à referida sócia 
das seguintes participações societárias detidas pela Sociedade, pelo valor patrimonial contábil dos 
referidos ativos:

1.2 Capital Social Após a Redução. Em decorrência da redução de capital mencionada no Item 1.1 
acima, o capital social da Sociedade, que era de R$88.825.640,00 (oitenta e oito milhões oitocentos 
e vinte e cinco mil seiscentos e quarenta reais), dividido em 4.441.282 (quatro milhões quatrocentas 
e quarenta e uma mil duzentas e oitenta e duas) quotas com valor nominal de R$20,00 (vinte reais) 
cada uma, passa a ser de R$65.636.665,76 (sessenta e cinco milhões seiscentos e trinta e seis mil 
seiscentos e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos), dividido em 3.281.834 (três milhões 
duzentos e setenta e oito mil trezentas e sete) quotas com valor nominal de R$20,00 (vinte reais) cada 
uma, totalmente subscrito e integralizado; II. AUMENTO DE CAPITAL. 2.1 Aumento do Capital Social. 
Ato contínuo, de modo a adequar o valor das quotas, a sócia decide aprovar o aumento do capital 
social no montante de R$14,24 (catorze reais e vinte e quatro centavos), passando este a ser de 
R$65.636.680,00 (sessenta e cinco milhões seiscentos e trinta e seis mil seiscentos e oitenta reais), di-
vidido em 3.281.834 (três milhões duzentas e oitenta e uma mil oitocentas e trinta e quatro) quotas com 
valor nominal de R$20,00 (vinte reais) cada uma, totalmente subscrito e integralizado pela sócia Fer-
nandes Administradora de Bens e Negócios Ltda. em moeda corrente. 2.2 Nova Redação da Cláusula 
Segunda. Em decorrência da redução de capital descrita nos itens anteriores, a Cláusula Segunda do 
Contrato Social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte redação: “CLÁUSULA SEGUNDA - DO 
CAPITAL SOCIAL 2.1 Capital Social. O capital social é de R$65.636.680,00 (sessenta e cinco milhões 
seiscentos e trinta e seis mil seiscentos e oitenta reais), dividido em 3.281.834 (três milhões duzentas e 
oitenta e uma mil oitocentas e trinta e quatro) quotas com valor nominal de R$20,00 (vinte reais) cada, 
totalmente subscrito e integralizado, e assim distribuído entre os sócios:

2.2 Responsabilidade dos Sócios. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, 
mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do Art. 1.052 do 
Código Civil. 2.3 Indivisibilidade das Quotas. As quotas sociais são indivisíveis em relação à Sociedade. 
2.4 Ônus. As quotas não poderão ser caucionadas, empenhadas, oneradas ou gravadas, total ou par-
cialmente, a qualquer título, salvo se com autorização da unanimidade dos votos. A cessão obedecerá 
ao procedimento estabelecido na Cláusula Terceira abaixo.”

Uberlândia/MG, 25 de setembro de 2020.
FERNANDES – ADMINISTRADORA DE BENS E NEGÓCIOS LTDA.

Rep.: Lincoln Gonçalves Fernandes e José Flávio Neves Mohallem

22.192.000 (vinte e dois milhões cento e noventa e duas mil) quotas da FNS 
Administradora Sociedade Simples Ltda., sociedade simples limitada, inscrita 
no CNPJ sob o nº 33.770.524/0001-10, registrada perante o Cartório de Re-
gistro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas de Uberlândia/
MG sob o nº 9918, Livro A9, com sede na Av. do Bálsamo, nº 298, Prédio A, 
sala 122, bairro Vallée, Uberlândia/MG, CEP 38.413-135.

Fernandes Administradora de 
Bens e Negócios Ltda.
Total

1.478.560 (um milhão quatrocentas e setenta e oito mil quinhentas e ses-
senta) quotas da Alfa Agroflorestas Participações Ltda., sociedade empresária 
limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 35.902.747/0001-10, registrada perante 
a JUCEMG sob o NIRE 3121156380-9, com sede na Rodovia Uberlândia/
Prata – KM 34, a esquerda, Estrada do Pescador – Zona Rural, Prata/MG, 
CEP 38.140-000.
117.257 (cento e dezessete mil duzentas e cinquenta e sete) quotas da Fazen-
da Douradinho Agricultura e Avicultura Ltda., sociedade empresária limitada, 
inscrita no CNPJ sob o nº 35.897.962/0001-70, registrada perante a JUCEMG 
sob o NIRE 3121156338-8, com sede na Estrada Miraporanga, S/N, Zona 
Rural, Uberlândia/MG, CEP 38.438-899
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DIA DO ATLETA
PARALIMPICO

Instituído via decreto de lei nº 
12.622, de 8 de maio de 2012, o Dia 
Nacional do Atleta Paralímpico so-
mente começou a ser comemorado a 
partir de 2014. A data dá sequência ao 
Dia Nacional da Luta da Pessoa com 
Deficiência, 21 de setembro. 

Desde 2018, o CPB realiza o 
Festival Paralímpico para celebrar o 
Dia do Atleta Paralímpico, que neste 
ano foi cancelado devido à pandemia 
do Covid-19. A primeira edição do 
Festival, em 2018, foi realizada em 48 
cidades com a participação de mais de 
7.000 crianças. Em 2019, o evento teve 
70 sedes e atendeu mais de 10.000 
crianças.

Participaram do bate-papo a para-
taekwondista Débora Menezes, o velo-
cista Fabrício Ferreira, a nadadora Su-
sana Schnarndorf e o apresentador e 
ex-judoca Flávio Canto. A transmissão 
ao vivo foi apresentada pelo jornalista 
Renato Peters e realizada via os perfis 
oficiais do CPB no Facebook e no Tik 
Tok e também no canal do Youtube. 

Durante a conversa, o diretor téc-
nico do CPB, professor Alberto Martins 
da Costa, que é de Uberlândia, fez uma 
participação especial para convidar 
todas as pessoas com deficiência do 
país a experimentarem o esporte pa-
ralímpico. “Hoje, o esporte paralímpico 
tem espaço para diversas deficiências, 
incluindo as severas e, com certeza, os 
técnicos e os classificadores poderão 
indicar a melhor modalidade e provas 
para cada um. Busquem o esporte 
porque realmente é a transformação 
e a ferramenta para a inclusão social”, 
disse Alberto Martins. 

No site do CPB, tem uma aba 
“Quero ser um atleta paralímpico”, na 
qual os interessados podem encontrar 
o clube ou associação mais próximos 
da sua residência para que possa in-
gressar e iniciar no esporte paralímpico. 

O Dia Nacional do Atleta Paralímpi-
co foi comemorado também em Uber-
lândia, a cidade do interior do país que 

DIVULGAÇÃO

possui maior número de paratletas com 
destaque a níveis nacional e interna-
cional. Uberlândia é reconhecida pelo 
CPB pelo trabalho que a cidade realiza 
há vários anos pelo engrandecimento 
do paradesporto, contando inclusive 
com paratletas em condições de dispu-
tar vagas para os Jogos Paralímpicos. 
Um trabalho que cresceu muito, com 
o desempenho do professor Alberto 
Martins da Costa, quando participou 
de maneira positiva da administração 
municipal como diretor geral da Futel, 
dando ênfase especial ao paradespor-
to, que ganhou ascensão e continua 
crescendo sob todos os aspectos.

A uberlandense e professora em 
Educação Física, Emilene Rosa Al-
ves dos Santos, que trabalhou vários 
anos e conhece profundamente o 
paradesporto, em matéria publicada 
recentemente aqui na coluna, destaca 
também o trabalho das instituições da 
cidade como Aparu, Virtus, Praia, Futel 
e CDDU. Emilene Santos, que partici-
pou da Seleção Brasileira Paralímpica 
de Halterofilismo, nos Jogos Parapan-
Americanos, em Lima, Peru, em 2019, 
disse que “alguns atletas já estavam 
com o pé em Tóquio e continuam 
tendo chances de se classificarem”, 
citando inclusive alguns nomes, que 
vão continuar lutando por vagas.
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