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ECO050 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
CNPJ/ME nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Horário e Local: Em 15/04/2020, às 9h, na sede 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, nos termos do § 4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76 (“Lei 6.404”), conforme alterada. Publicações: Relatório da 
administração, demonstrações financeiras e demonstrações contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes 
relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019, publicados no “DOEMG” e no jornal “Diário de Uberlândia”, nas edições 
do dia 26/03/2020. Mesa: Presidente: Marcelo Lucon; e Secretário: Marcello Guidotti. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) as 
contas da administração, do relatório da administração, do balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações 
financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (ii) da destinação do prejuízo líquido a Companhia referente 
ao exercício social encerrado em 31/12/2019; (iii) da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2020. 
Deliberações: Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a 
AGO aprovou: Quanto ao item (i): as contas da administração, o relatório da administração, o balanço patrimonial da Companhia 
e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2019. Nos termos do parágrafo quarto do 
artigo 133 da Lei 6.404, fica considerada sanada a falta de publicação do anúncio, bem como a inobservância do prazo de 
publicação das demonstrações financeiras de que trata o caput do referido artigo; Quanto ao item (ii): a destinação do prejuízo 
líquido apurado no exercício encerrado em 31/12/2019, no valor de R$ 82.422.259,57, que será absorvido da seguinte forma: 
(ii.a) R$ 26.720.955,38 da reserva especial para dividendos não distribuídos; e (ii.b) 55.701.304,19 da reserva de retenção de 
lucros, remanescendo o montante de R$ 24.461.561,96, não havendo, portanto, distribuição de dividendos aos acionistas; e 
Quanto ao item (iii): da fixação da remuneração global dos administradores, até a próxima Assembleia Geral Ordinária 
destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2020, no valor total de 
até R$ 1.555.837,00, ao qual estão incorporadas as contribuições do INSS e ILP , ficando a cargo do Conselho de Administração 
a fixação do montante individual. O acionista autorizou os diretores da companhia a tomar todas e quaisquer providências para 
formalizar as deliberações acima, bem como a publicar a presente ata na forma de extrato conforme §3º do artigo 130 da Lei 
6.404. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o Presidente determinou que fosse lavrada a presente ata, a qual foi lida, 
aprovada e assinada pelos presentes. Uberlândia, 15/04/2020. Acionista: Acionista: Argovias Administração e Participações S.A. 
(por Alberto Luiz Lodi e Luis Carlos Lima Salvador). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: 
Marcelo Lucon - Presidente; Marcello Guidotti - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 
7857699 em 01/06/2020. Protocolo 203141881 em 29/05/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

ECO050 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A.
CNPJ/ME nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Horário e Local: Em 21/05/2020, às 16h, na sede 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. Presença: 
Participação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. Mesa: Presidente: Nicolò Caffo, e 
Secretário: Marcello Guidotti. Ordem do Dia: Deliberar sobre a ratificação da celebração do Contrato de Prestação de Serviços 
de Projetos de Automação ECS-TI-CT 00026/20 com a Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (“ECS”), cujo objeto é a 
prestação, pela ECS, de serviços de administração, implantação, desenvolvimento e gerenciamento de projetos de automação 
na extensão da rodovia sob responsabilidade da Companhia, até 31/12/2020 (“Contrato de Automação”). Deliberações: Nos 
termos do inciso VII do artigo 16 do Estatuto Social, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, os conselheiros 
ratificaram a celebração do Contrato de Automação com a ECS. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi 
lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Marcello Guidotti. Uberlândia, 21/05/2020. 
Conselheiros: Marcello Guidotti, Marcelo Lucon, Nicolò Caffo e Alberto Luiz Lodi. Certifico 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 Certifico registro sob o nº 7890945 em 25/06/2020. Protocolo 203695674 em 24/06/2020. Marinely de Paula Bomfim - 
Secretária-Geral.

Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356,

Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

Uberlândia, 20 de Novembro de 2020
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem 
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, MARCOS ALLAN CARDOSO SIQUEIRA, CPF/CNPJ nº 04723271600, 
que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, 
ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou ao endereço do Cartório 
Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, 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$ 61.623,32, em 19/11/2020, 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 144440326340-1 e garantido por 
alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 24134, do Livro 2 – Registro Geral, do 
Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao credor, o recibo 
deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° 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 ECONÔMICA FEDERAL, 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
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Governo lança campanha de 
combate ao Aedes aegypti
 | MOSQUITO É TRANSMISSOR DA DENGUE, ZIKA E CHIKUNGUNYA

 � AGÊNCIA BRASIL

O Ministério da Saúde lan-
çou nesta terça-feira (24) 
a campanha de combate 

ao mosquito Aedes aegypti, trans-
missor da dengue, zika e chikun-
gunya, doenças que podem gerar 
outras como a microcefalia e a 
síndrome de Guillain-Barré.

As estrelas da ação desta 
vez são os agentes de saúde, 
indispensáveis para informar e 
orientar a população a combater 
corretamente os criadouros do 
mosquito. Com o tema Combater 
o mosquito é com você, comigo, 
com todo mundo. Faça a sua 
parte, a campanha será veiculada 
em rádios e Tvs, outdoors e redes 
sociais até o dia 31 de dezembro.

O objetivo é conscientizar 
sobre os perigos do inseto, e 
motivar os brasileiros para o 
combate aos criadouros. Dividida 
em duas fases a ação vai alertar 
sobre a importância do cuidado 
aos locais que podem acumular 
água, e também informar os sin-
tomas e as formas corretas de 
tratar doenças como dengue, zika 
e chikungunya.

“Trabalhar a dengue neste 
ano foi um desafio muito grande 
[por causa da pandemia do novo 
coronavírus] . É desafio sair de 

casa para irmos ao campo, é 
desafio enfrentar dois inimigos 
ao mesmo tempo. Não podemos 
relaxar, pois sabemos o quanto 
esse momento é importante, 
porque, na ponta, precisamos 
estimular o nosso povo. Em 2021, 
temos que intensificar nossas 
ações”, disse o presidente do 
Conselho Nacional de Secreta-
rias Municipais de Saúde (Cona-
sems), Willames Freire.

“O mosquito é um vilão, mas o 
maior vilão é o cidadão que deixa, 
por exemplo, a água ficar empo-
çada. Por isso, a campanha e o 
trabalho dos agentes in loco são 
ferramentas fundamentais para 
conscientizarmos a população 
sobre a importância do combate 
ao mosquito”, afirmou o secre-
tário-executivo do Ministério da 
Saúde, Elcio Franco.

Durante o evento, o secretário 
de Vigilância em Saúde, Arnaldo 
Medeiros, ressaltou que, entre 
as medidas tomadas pelo Minis-
tério da Saúde para combater a 
proliferação do mosquito, estão a 
compra de inseticidas e as atua-
lizações dos manuais de manejo 
clínico.

 � PREVENÇÃO

Eliminar os recipientes com 
água parada - ambiente propício 

SAÚDE

para procriação do mosquito Ae-
des aegypti - é rápido e fácil. A 
população não pode esquecer de 
tampar os tonéis e caixas d’água, 
manter calhas sempre limpas, 
deixar garrafas e recipientes com 
a boca para baixo, limpar sema-
nalmente ou preencher pratos 
de vasos de plantas com areia, 
manter lixeiras bem tampadas e 
ralos limpos e com aplicação de 
tela, além de manter lonas para 
materiais de construção e pisci-
nas sempre esticadas para não 
acumular água.

 � NÚMEROS

Segundo dados do Ministério 
da Saúde, de janeiro a 14 de 
novembro de 2020 foram regis-
trados 971.136 casos de dengue, 
com taxa de incidência de 462,1 
casos por 100 mil habitantes no 
país. Neste período, Paraná, Mato 
Grosso do Sul, Distrito Federal e 
Mato Grosso apresentaram as 
maiores taxas de incidência de 

casos de dengue no Brasil neste 
ano.

No período foram confirmados 
528 óbitos por dengue. Paraná, 
São Paulo, Distrito Federal e Mato 
Grosso do Sul concentravam 
76,8% dos casos (401). Os dados 
ainda estão em processo de atua-
lização e digitação no Sistema 
de Informação de Agravos de 
Notificação (Sinan), e, segundo 
a pasta, podem sofrer alterações.

No mesmo período deste ano 
foram notificados 78.808 casos 
de chikungunya, com taxa de in-
cidência de 37,5 casos por 100 mil 
habitantes no país. Os estados da 
Bahia e do Espírito Santo concen-
travam 67,4% dos casos (53.154). 
Foram confirmados 25 óbitos por 
chikungunya nesse período.

Até 24 de outubro, foram noti-
ficados 7.006 casos de Zika, com 
taxa de incidência 3,3 casos por 
100 mil habitantes no país. Bahia 
e Rio Grande do Norte concen-
traram, nesse período, 45,8% dos 
casos de Zika (3.210).  
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