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Em 16 estados houve au-
mento da carne bovina, com va-
riação entre 0,66%, em Brasília, 
e 14,88%, em Florianópolis. 
Segundo o Dieese, o aumen-
to ocorreu devido à elevada 
demanda externa, aos altos 
custos dos insumos e à menor 
oferta de animais para abate. 

Já o açúcar subiu em 15 
capitais, com as maiores altas 
em Salvador (8,19%) e Brasí-
lia (8,06%), também afetadas 
pelas exportações do produto 
e a alta demanda da cana, prin-
cipalmente para a produção de 
etanol. A alta no preço do leite 
integral foi registrada em 14 

cidades e variou entre 1,10%, 
em Belém, e 10,99%, em João 
Pessoa, devido à maior con-
corrência entre as indústrias 
produtoras de laticínios para a 
compra do leite no campo e à 
elevação do custo dos insumos.

O preço do quilo do toma-
te aumentou em 14 capitais, 

com destaque para Salva-
dor (32,12%) e Porto Alegre 
(29,11%).  A batata, pesquisada 
no Centro-Sul, teve o valor 
médio reduzido em sete das 
dez cidades onde o produto foi 
pesquisado, com quedas osci-
lando entre -2,53%, em Campo 
Grande, e -26,37%, em Vitória.

REQUERIMENTO DE LICENÇA
José Humberto de Resende, por determinação da Superintendência Regional de Meio 
Ambiente Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba / Superintendência de Projetos Prioritá-
rios, torna público que solicitou, por meio do Processo Administrativo nº 15093/2016, 
Licença Ambiental Concomitante 1 (Licença de Operação Corretiva), para culturas 
anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipastoris, exceto horticul-
tura; suinocultura; criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, 
em regime de confinamento; beneficiamento primário de produtos agrícolas: limpeza, 
lavagem, secagem, despolpamento, descascamento, classificação e/ou tratamento de 
sementes; criação de bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em 
regime extensivo. 
  O requerente informa que foram apresentados os Estudos de Impacto Ambiental (EIA) 
e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), e que o RIMA encontra-se à disposição dos 
interessados no site http://www.aroeiraambiental.com.br/downloads.  
  O requerente comunica que os interessados na realização da Audiência Pública 
deverão formalizar a sua solicitação, conforme o previsto na Deliberação Normativa 
COPAM nº 225, de 24 de agosto de 2018, na SUPRAM TM, dentro do prazo até 45 dias 
a contar da data desta publicação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES DA ROTAS 
DE VIAÇÃO DO TRIANGULO LTDA, EXPRESSO ARAGUARI LTDA e VIAÇÃO ESTRELA 

LTDA (Recuperação Judicial)
Processo nº: 0167246-80.2016.8.09.0051

Pelo presente Edital, o Juiz em Substituição Automática da 29ª Vara Cível da Comarca de 
Goiânia, Dr. Sebastião José da Silva, convoca o QUADRO GERAL DE CREDORES, JÁ 
RETIFICADO, das empresas Rotas de Viação do Triângulo Ltda, Expresso Araguari Ltda e 
Viação Estrela Ltda para a Assembleia Geral de CREDORES a ser realizada nos dias 22 e 29 
de Outubro de 2020, às 11:00 horas, respectivamente em primeira e segunda convocações 
para deliberar quanto à proposta das recuperandas de alteração do plano de recuperação 
judicial.
Considerando as medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Coronavírus estabele-
cidas pelas autoridades sanitárias, bem como as orientações do CNJ a respeito das Recupe-
rações Judiciais, a Assembleia Geral de Credores das empresas Rotas de Viação Ltda, 
Expresso Araguari Ltda e Viação Estrela Ltda será realizada por meio de Assembleia Virtual.

AVISO DE LEILÃO 004/2020 - PÚBLICO EXTRAJUDICIAL EXCLUSIVAMENTE 
ONLINE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPARUBA - MG torna público, que levará á 
LEILÃO PÚBLICO ONLINE, INÍCIO PELO SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR NO 
DIA 29/09/2020, E FINALIZANDO ONLINE NO DIA 15/10/2020 às 10h00min, SOMENTE 
NO SITE, BENS MÓVEIS (01 VEÍCULO E 02 SUCATAS BAIXADAS) CONFORME 
EDITAL. Os bens poderão ser vistoriados no Município de Taparuba – MG através de 
agendamento com o Sr. Elivander, servidor do município, em horário comercial, ligando 
para (33) 98871-4755. Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br. 34-99116-3933 
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AVISO DE LEILÃO 005/2020 - PÚBLICO EXTRAJUDICIAL EXCLUSIVAMENTE 
ONLINE Á PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPARUBA - MG torna público, que levará á 
LEILÃO PÚBLICO ONLINE, INÍCIO PELO SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR NO 
DIA 29/09/2020, E FINALIZANDO ONLINE NO DIA 15/10/2020 às 11h00min, SOMENTE 
NO SITE, BENS IMÓVEIS (14 TERRENOS) CONFORME EDITAL. Os Imóveis poderão 
ser vistoriados no Município de Taparuba – MG através de agendamento com o Sr. 
Elivander, servidor do município, em horário comercial, ligando para (33) 98871-4755. 
Informações: www.rafaelleiloeiro.com.br. 34-99116-3933. 
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O SECOVI Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis 
Comerciais e Residenciais, Condomínios Comerciais e Residenciais e Shopping Centers do 
Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, em conformidade com o disposto nos arts. 24 a 29 de 
Estatuto Social CONVOCA a categoria econômica representada para a ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada na sede do SECOVI, situado na Av. Ubiratan 
Honório de Castro nº 220, Bairro Santa Mônica, no dia 13 de outubro de 2020, às 17:00 
horas, para deliberação da seguinte ordem do dia:
a) Contribuição Confederativa – Aprovação e definição do valor e vencimento da 
contribuição confederativa para o exercício 2020.
A Assembleia será instalada com a presença de no mínimo 50% dos associados, em primeira 
chamada, ou meia hora mais tarde, em segunda chamada com qualquer número de 
presentes. As empresas e condomínios associados e em dia com as mensalidades sindicais 
poderão ser representados pelos seus sócios proprietários, síndicos ou prepostos, com os 
respectivos documentos comprobatórios.

Uberlândia-MG, 06 de outubro de 2020

Ronaldo Arantes de Mendonça
Presidente – SECOVI-TAP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL – CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

A Callink Serviços de Call Center Ltda, sociedade com sede em Uberlândia-MG., à Av. 
João Naves de Ávila, nº. 1331, sala 305, Bairro Tibery, regularmente inscrita no CNPJ 
sob o nº. 08.331.318/0001-67, vem solicitar ao(à) colaborador(a) DIEGO ALEJANDRO 
SILVA portador (a) da CTPS 002009938/ S.: 0020 - 06/06/2007,  que compareça ao 
SESMT Callink na Rua Niterói nª 1771 - Bairro Tibery, no prazo de 48 horas para 
retomada de suas atividades profissionais ou apresentação de justificativa legal de sua 
ausência. Documento de recurso junto ao INSS não será considerado como justificati-
va para ausência.

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br
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