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ALGAR S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
CNPJ/MF: 17.835.026/0001-52 - NIRE: 313.000.031-32

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 04 DE SETEMBRO DE 2019
01. Local Data E Horário: Sede da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, na Rua Lapa 
do Lobo, 800, Granja Marileusa, CEP 38.406-644, no dia 04 de setembro de 2019, às 11:00 (onze) horas. 02. 
Convocação: Por meio do Presidente Executivo, a todos os demais Diretores. 03. Presença: Com a presença da 
maioria dos membros da Diretoria. 04. Mesa: Presidente da Mesa, Gustavo Uramoto Matsumoto. Secretária 
“ad hoc”, Líbera Souza Ribeiro. 05. Ordem do dia: Examinar e manifestar sobre a proposta de prestação 
de garantia fidejussória, por meio de fiança, em garantia às obrigações assumidas pela à ALSOL ENERGIAS 
RENOVÁVEIS S.A., sociedade anônima inscrita no CNPJ/ME nº 15.483.161/0001-50 (“ALSOL”), no âmbito 
da sua primeira emissão de debêntures. 06. Deliberações: Os membros da Diretoria, por unanimidade, aprovam: 
(i) a prestação de garantia fidejussória, por meio de fiança, em garantia às obrigações assumidas pela ALSOL, no 
âmbito da sua primeira emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, com 
garantia adicional fidejussória, em até 2 (duas) séries (“Debêntures”), para distribuição pública, com esforços res-
tritos, nos termos da Instrução da CVM nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada, com valor nominal 
unitário de R$1.000,00 (mil reais) (“Valor Nominal Unitário”), perfazendo o valor total de R$100.000.000,00 
(cem milhões de reais), com prazos de vencimento de 5 (cinco) anos, com relação às debêntures da primeira série, 
e 8 (oito) anos, com relação às debêntures de segunda série, ressalvadas as hipóteses de liquidação antecipada das 
Debêntures em razão de resgate antecipado ou vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntu-
res, nos termos previstos na “Escritura Particular da Primeira Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis 
em Ações, da Espécie Quirografária, com Garantia Adicional Fidejussória, em até Duas Séries, para Distribuição 
Pública, com Esforços Restritos, da Alsol Energias Renováveis S.A.” (“Escritura de Emissão”), e sobre as quais 
incidirão juros remuneratórios correspondentes a 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias 
diárias dos DI –Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, 
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. – Brasil, 
Bolsa, Balcão, no informativo diário disponível em sua página na internet (http://www.b3.com.br), acrescida 
de sobretaxa de 1,20% (um inteiro e vinte centésimos por cento) ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) 
dias úteis, com relação às debêntures da primeira série e sobretaxa de 1,40% (um inteiro e quarenta centésimos 
por cento), base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, com relação às debêntures da segunda série (“Juros 
Remuneratórios”). (ii) Fica aprovado que a prestação da fiança pela Sociedade, descrita no item (i), será limitada 
a 10% (dez por cento) das obrigações da ALSOL assumidas na Escritura de Emissão e todos os seus acessórios, 
incluindo o “Valor Nominal Unitário”, ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso,acrescido de Juros 
Remuneratórios, e, se aplicável, dos encargos moratórios, multas, indenizações, penalidades, despesas, custas, 
honorários arbitrados em juízo, comissões e demais encargos contratuais e legais previstos, bem como a remune-
ração do agente fiduciário, do banco liquidante e escriturador das Debêntures e todo e qualquer custo ou despesa 
comprovadamente incorrido pelo agente fiduciário e/ou pelos titulares das Debêntures em decorrência de proces-
sos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessários à salvaguarda dos direitos e prer-
rogativas dos titulares das Debêntures decorrentes das Debêntures e da Escritura de Emissão; e (iii) a ratificação 
de  todos os atos relativos à deliberação acima que tenham sido praticados anteriormente pela administração da 
Sociedade. 07. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente 
ata. Assinam a via do livro desta ata, para fins de arquivo no livro de registro de atas, os seguintes diretores: 
Divino Sebastião de Souza, Gustavo Uramoto Matsumoto, Eliane Garcia Melgaço e Fernanda Aparecida Santos. 
Assinam por meio de certificado digital a via eletrônica desta ata destinada ao registro na Junta Comercial, a 
Sra. Líbera Souza Ribeiro, OAB/MG 159.849, na qualidade de secretária “ad hoc” e advogada, certificando que 
a mesma é cópiafiel da ata transcrita em livro próprio. Uberlândia/MG 04 de setembro de 2019. JUCEMG: 
Certifico registro sob o nº 7506680 em 08/10/2019 e protocolo 194424723 - 02/10/2019. Marinely de Paula 
Bomfim - Secretária-Geral.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE CASAIS 
DO MOVIMENTO CATÓLICO EM UBERLÂNDIA MINAS GERAIS – DIÁLOGO CONJUGAL. O 
Diálogo Conjugal por seu Casal Coordenador Central, nos termos do Estatuto do Movimento, convoca 
todos os Casais Membros da Diretoria e os Ex-Coordenadores da Associação, a participarem de 
Assembléia Geral Ordinária no dia 16 de novembro de 2019, no salão do Espaço Vida Plena, situado 
na Rua Rural nº 199, Bairro Jardim Brasília, nesta cidade, com início às dezesseis horas e 
encerramento da plenária às dezoito horas, para eleições da Diretoria e Conselho Fiscal da 
Associação.  O quorum legal para validação do processo ocorrerá, em primeira convocação às 
16:00h, com a presença de maioria absoluta dos casais membros da Diretoria, quite com as 
obrigações sociais, ou em não havendo quorum legal, em segunda convocação após trinta minutos 
da primeira, por maioria de votos dos presentes. A assembleia geral deliberará especificamente sobre 
eleição da Diretoria composta por um Casal Coordenador Central, um Casal Secretário e um Casal 
Tesoureiro e eleição do Conselho Fiscal da Associação composto por três casais efetivos e três 
suplentes, para gestão no período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2020, cuja posse ocorrerá 
no dia 01 de janeiro de 2020, na secretaria do movimento sito na Avenida Afonso Pena nº 1701, Bairro 
Aparecida, a partir das 18:00 horas. Os ex-coordenadores da Associação, membros da diretoria, 
estão aptos a votar, contudo, impedidos de se candidatarem ao cargo de Casal Coordenador Central, 
os demais casais da Diretoria do Diálogo Conjugal poderão votar e ser votado para todos os cargos 
da Diretoria. O Conselho Fiscal, o qual é eleito em chapa separada, será formado por ex-coordenado-
res do Movimento, estando somente eles aptos a votarem e serem votados na eleição do referido 
conselho. Uberlândia-MG, 09 de outubro de 2019. Ranier José Martins Ferreira e Sandra Rejane 
Martins Ferreira, Casal Coordenador Central do Diálogo Conjugal/2019.
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SETE ANDARES

Prédio residencial desaba em Fortaleza
 | AO MENOS UMA PESSOA MORREU E OUTRAS DEZ ESTÃO DESAPARECIDAS; CAUSAS AINDA SÃO DESCONHECIDAS

 � FOLHAPRESS

Um prédio residencial 
desabou, na manhã de 
ontem, em Fortaleza. 

Uma morte foi confirmada, se-
gundo o Corpo de Bombeiros, 
e nove pessoas foram resga-
tadas com vida. Dez morado-
res estão desaparecidos.

Além da pessoa que mor-
reu -cujo nome não foi reve-
lado-, os sobreviventes foram 
levados ao IJF (Instituto José 
Frota).

O edifício, de sete anda-
res, fica na esquina entre as 
ruas Tibúrcio Cavalcanti e To-
más Acioli, no bairro Dionísio 
Torres, zona nobre da capital 
cearense.

De acordo com os bom-
beiros, de 10 a 15 pessoas 
poderiam estar sob os escom-
bros e vizinhos relataram que 
viram algumas pessoas dei-
xando o local correndo após 
o ocorrido. O desabamento 
ocorreu por volta das 10h30.

Um estabelecimento co-
mercial ao lado foi atingido 
pelos escombros, além de 
carros e um caminhão que 
estavam na rua -um homem 
que ficou preso no mercadi-
nho atingido foi resgatado e 

encaminhado a um hospital.
No local do desabamento, 

Glaucio Sampaio, tio de um 
dos resgatados com vida, 
disse que os moradores re-
clamavam das condições do 
edifício. “O pessoal reclamava 
que estava tudo corroído no 
prédio, que poderia aconte-
cer algo. Graças a Deus meu 
sobrinho saiu com vida”, afir-
mou. David Sampaio Martins, 
seu sobrinho sobrevivente, foi 
resgatado e encaminhado ao 
hospital.

As ruas no entorno foram 
bloqueadas pela polícia. O 
Corpo de Bombeiros pediu 
para que vizinhos deixassem 
seus imóveis, devido aos 
riscos de explosão por conta 
de vazamento de gás e de 
choque dos fios de energia 
elétrica.

Os familiares foram leva-
dos para uma casa próxima 
quando chegavam ao local do 
desabamento. Eles passaram 
o dia concentrados no imóvel 
à espera de informações, 
com acompanhamento de 
psicólogos. 

Helicópteros foram le-
vados para a região para 
deslocamento mais rápido 
de outros moradores feridos, 
assim como ambulâncias do 

Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência (Samu).

Ainda não há informação 
do que pode ter causado a 
queda do prédio, que fica a 
três quilômetros da praia de 
Iracema, um dos tradicionais 
pontos turísticos da capital 
cearense.

O governador Camilo San-
tana (PT) lamentou a tragédia 
e disse por meio das redes 
sociais que colocou toda a 
força operacional do estado 
no socorro às vítimas. O 
petista, que estava chegan-
do a Brasília para cumprir 
agendas, cancelou os encon-
tros e voltaria para Fortaleza 
para acompanhar o resgate. 
“Além das ações efetivas das 
nossas forças de segurança, 
façamos uma corrente de ora-
ção para que as vidas sejam 
salvas”, escreveu.

 � PRÉDIO DA  
DÉCADA DE 90

A construção do edifício 
que desabou é dos anos 
1990, segundo a Prefeitura de 
Fortaleza. O prefeito Roberto 
Cláudio (PDT) disse que irá 
pedir uma investigação rígida 
das causas e acompanhará o 
caso pessoalmente.

“A única informação que 
temos até o momento é que 
era um prédio antigo, mas 
não temos nenhuma infor-
mação específica a respeito 
de licença, de alvará, de ha-
bite-se. Tudo ainda na fase 
da especulação. Isso é outra 
fase, agora é concentração de 
esforços para resgatar as víti-
mas que ainda se encontram 
nos escombros”, afirmou.

Vídeo que circula nas re-
des sociais mostra que os 
pilares do edifício estavam 
deteriorados.

Presidente do Conselho 
Regional de Engenharia e 
Agronomia (Crea) do Ceará, 
o engenheiro civil Emanuel 
Maia Mota disse que existe 
uma ART (Anotação de Res-
ponsabilidade Técnica) com 
data desta segunda-feira 
(14) relatando a execução de 
recuperação da construção e 
pintura no imóvel.

“O documento foi feito de 
forma simples, sem maiores 
detalhes”, disse Mota. ART é 
um documento que caracteri-
za direitos e obrigações entre 
profissionais da área e contra-
tantes. O engenheiro respon-
sável, que não teve o nome 
revelado, será chamado para 
dar informações sobre o edi-

ANVISA

Votação sobre plantio da Cannabis é adiada
Após quase três horas de 

discussões, a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
adiou, ontem, a votação sobre a 
proposta que libera o plantio de 
Cannabis no país para pesquisa 
e produção de medicamentos.

A medida ocorreu após pe-
dido de vista de dois diretores: 
Fernando Mendes e Antônio 
Barra Torres. O primeiro pediu 
mais prazo para análise da 
proposta que prevê normas 
para registro de medicamentos 
à base de Cannabis.

Já Barra, que assumiu o car-
go em agosto após ser indicado 
pelo governo Jair Bolsonaro, 
pediu vistas da proposta que 
liberaria o cultivo da planta por 
empresas.

Em geral, o prazo de vista 
é de duas sessões. Diretores, 
porém, podem solicitar mais 
prazo, mediante justificativa. 
Na prática, não há data para o 
debate ser retomado.

O adiamento ocorreu após 
mais de três horas de debates 
na terça-feira (15). A decisão 

também ocorreu em meio a 
pressões do governo, que tem 
se posicionado contra a pro-
posta.

Atualmente, o plantio de ma-
conha é proibido no país. Desde 
2006, no entanto, a lei 11.343 
prevê a possibilidade de que a 
União autorize o plantio “para 
fins medicinais e científicos em 
local e prazo predeterminados 
e mediante fiscalização” -daí a 
tentativa da Anvisa em regular 
o tema.

Apresentada em junho, a 
proposta prevê que o aval ao 
plantio possa ser dado para 
empresas interessadas em pes-
quisa e produção de medica-
mentos, mediante cumprimento 
de regras de segurança.

Entre elas, está o cultivo em 
“casas de vegetação” fechadas 
e protegidas por sistema de du-
pla porta, com monitoramento 
por câmeras e acesso condi-
cionado à biometria. O aval 
será condicionado à análise 
de antecedentes criminais de 
responsáveis técnicos.

A medida prevê ainda apre-
sentação de planos de segu-
rança para evitar desvios, ins-
peções periódicas e transporte 
de matéria-prima por meio de 
empresas especializadas. O 
cultivo doméstico permanece 
vetado.

Além das normas para plan-
tio, a agência também avalia 
novas normas para acelerar a 
liberação de medicamentos à 
base da Cannabis.

A ideia é que haja possibili-
dade de aceitar estudos ainda 
em andamento, desde que já 
apresentem resultados positivos 
em tratamentos e haja um plano 
de gerenciamento de riscos.

Em outra frente, a agência 
propõe facilitar a entrada no 
mercado de produtos especí-
ficos à base da planta. Neste 
caso, empresas poderão noti-
ficar a agência para oferta de 
produtos, os quais não serão 
avaliados pela agência, mas 
monitorados no mercado.

A responsabilidade pela 
qualidade dos produtos, assim, 
seria da empresa, usuário e do 
médico prescritor.

Segundo a Anvisa, essa 
nova norma deve ser aplicada 
para produtos industrializados 
que contenham predominante-
mente o canabidiol, componen-

te da Cannabis conhecido por 
ter efeitos terapêuticos e por não 
“dar barato”. Será permitida, no 
entanto, que haja até 0,2% de 
THC, canabinóide que possui 
esse efeito. A composição é 
semelhante aos produtos hoje 
alvo da maioria dos pedidos de 
importação em outros países.

A proposta estabelece ainda 
que esses produtos tenham 
embalagem específica nas 
farmácias e façam parte de um 
sistema que permite a rastrea-
bilidade da venda, da mesma 
forma que já ocorre para produ-
tos controlados. A publicidade é 
vetada.

Desde 2015, a agência ava-
lia pedidos de autorização para 
importação excepcional desses 
produtos por pacientes.

Nos últimos quatro anos, ao 
menos 7.785 pacientes tiveram 
esses pedidos autorizados. 
As doenças mais citadas nos 
laudos médicos são epilepsia, 
autismo, dor crônica, doença 
de Parkinson e transtornos 
ansiosos.

O custo alto, no entanto, faz 
com que muitos recorram ao 
cultivo clandestino ou a ações 
judiciais contra o SUS.

 � FOLHAPRESS

fício. Uma eventual punição 
pode chegar à suspensão do 
registro profissional.

Ainda de acordo com o 
presidente, o prédio era velho 
e necessitava de reformas. Ao 
contrário do informado pela 
prefeitura, Mota afirmou que o 
edifício foi construído há mais 
de 40 anos. Ele não soube 
dizer se o local já estava em 

obras.
“Ele [engenheiro] não dá 

maiores detalhes, se começou 
a obra, quando começou, se 
não começou. Enfim, não 
temos como dimensionar o 
que se passou ali.” Não há 
um registro de projeto, ape-
nas a execução do serviço, 
ainda conforme o presidente 
do Crea.

REPRODUÇÃO/TWITTER

DIVULGAÇÃO


