
Callink Serviços de Call Center Ltda comunica a funcionária THAIS RODRIGUES DA SILVA (CTPS 
004506463/série 0060 MG) que, considerando sua ausência injustificada do trabalho por mais de 30 
dias, faltando às suas atividades profissionais, a mesma está dispensada, a partir da presente data 
13/05/2021, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT.  Fica a funcionária 
comunicada que deverá apresentar sua CTPS no dia do acerto rescisório, junto ao Atendimento RH 
da empresa, para as devidas anotações e baixa, bem como deverá entregar no prazo de 48 úteis 
em aludido departamento todos os equipamentos e materiais relativos à empresa, tais como: 
crachá, cartão Policard farmácia, cartão Unimed, cartão Uniodonto, cartão Cinépolis, uniforme, 
head-fone, cadeado do armário e tudo mais. Fica a funcionária comunicada que o acerto 
rescisório/homologação será no Atendimento RH dia 21/05/2021 às 17:00 horas no seguinte 
endereço: Rua Niterói, nº 1771.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROMANDEL
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL  nº 23/2021. Será realizado no dia 02 
de junho de 2021 às 09:00 hs o Processo Licitatório de n° 083/2021, na Modalidade 
de Pregão Presencial de n° 23/2021, do Tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de transporte em 
ambulância tipo D, UTI Móvel, com acompanhamento médico, enfermagem e motorista, 
com participação exclusiva de micro empresas, empresas de pequeno porte e micro 
empreendedor individual. Editais e inf. no e-mail licitacao@coromandel.mg.gov.br, 
no site www.coromandel.mg.gov.br ou pelo telefone 34-3841-1344, ou na sede da 
prefeitura municipal à Rua Artur Bernardes n° 170. Coromandel-MG,  17 de maio de 
2021. Nilda Maria dos Anjos Dorneles – Pregoeira.

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 27/04/2021, às 09h00, na sede da ECO050 - Concessionária de Rodovias S.A. 
(“Companhia”), localizada na Rua Sintra, n° 50, Bairro Granja Marileusa, na Cidade de Uberlândia, Estado de 
Minas Gerais, CEP 38406-643. 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 31/12/2020, publicados no “Diário Oficial de Minas Gerais” e no jornal “Diário 
de Uberlândia”, nas edições do dia 11/03/2021, dispensada a publicação dos anúncios de que trata o caput 
do artigo 133 da Lei 6.404, tendo em vista o disposto no parágrafo quinto do referido artigo. Mesa: Presidente: 
Nicolò Caffo; 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 31/12/2020; (ii) da destinação do prejuízo líquido a Companhia referente 
ao exercício social encerrado em 31/12/2020; (iii) a reeleição dos membros do conselho de administração da 
Companhia para o próximo mandato; e (iv) da remuneração global dos administradores para o exercício social 
de 2021. Deliberações: Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e 
sem quaisquer ressalvas, a Assembleia Geral Ordinária aprovou: (i) as contas da administração, o relatório 
da administração, o balanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2020. 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; (ii) a destinação do prejuízo líquido apurado 
no exercício encerrado em 31/12/2020, no valor de R$ 7.632.404,06, o qual será integralmente absorvido da 
seguinte forma: (ii.a) R$ 5.625.464,29 pela Reserva Legal; e (ii.b) R$ 2.006.939,77 pela Reserva de Retenção 
de Lucros, não havendo, portanto, distribuição de dividendos aos acionistas; (iii) a reeleição dos atuais membros 
do conselho de administração da Companhia para o próximo mandato, de modo que a composição do Conselho 
de Administração da Companhia passa a ser a seguinte: Nicolò Caffo, italiano, casado em regime de separação 
de bens, engenheiro, portador do Registro Nacional de Estrangeiro (“RNE”) nº G435689-V, inscrito no inscrito 
no CPF/ME sob o nº 240.960.258-44, como Presidente do Conselho de Administração; e Marcello Guidotti, 
italiano, casado em regime de comunhão parcial de bens, economista, portador do RNE nº V369292-I, inscrito 
no CPF/ME sob o nº 837.310.750-91, Marcelo Lucon, brasileiro, casado em regime de comunhão parcial de 
bens, advogado, portador do RG nº 22.696.881-9, inscrito no CPF/ME nº 165.931.848-37, e ALBERTO LUIZ 
LODI, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do RG nº 57.132.621-3 SSP-SP, inscrito no CPF/ME 
nº 666.535.766-04, como membros do conselho de administração, todos residentes e domiciliados na Cidade de 
São Paulo, no Estado de São Paulo, com escritório na Rua Gomes de Carvalho nº 1.510, conjuntos 31/32, CEP 
04547-005, Vila Olímpia. Os membros do Conselho de Administração eleitos por meio desta Assembleia Geral 
Ordinária terão mandatos vigentes até a data da Assembleia Geral Ordinária que aprovar as demonstrações 
financeiras referentes ao exercício social a ser encerrado em 31/12/2022. Os Conselheiros ora eleitos declaram 
expressamente, sob as penas da lei, que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os 
impeça de exercer atividade mercantil; e (iv) 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 31/12/2021, no valor total de até $ 1.519.667,00, 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, 27/04/2021. 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: Nicolò Caffo - Presidente, Marcello Guidotti - Secretário. Junta 
Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro sob o nº 8521433 em 12/05/2021. Protocolo 213925435 
- 07/05/2021. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. 

Argovias Administração e Participações S.A.
CNPJ/MF 29.434.111/0001-98 - NIRE 3130011954-8

Ata da assembleia Geral Ordinária
Data, Horário e Local: Em 27/04/2021, às 09h15, na sede social da Argovias Administração e Participações S.A 
(“Companhia”) localizada na Rua Jaime Ribeiro da Luz, nº 971 - sala 32, Bairro Santa Mônica, na Cidade de Uberlândia, 
Estado de Minas Gerais, CEP 38408-188. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, na forma do artigo 
124, § 4º da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei 6.404”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, 
conforme assinaturas apostas no Livro de Presença. Publicações: Relatório da administração, demonstrações fi-
nanceiras e demonstrações contábeis acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes relativos ao exercício 
social encerrado em 31/12/2020, publicados no jornal “Diário de Uberlândia” e no Diário Oficial do Estado de Minas 
Gerias, nas edições dos dias 11 e 12/03/2021, respectivamente, dispensada a publicação dos anúncios de que trata o 
caput do artigo 133 da Lei 6.404, tendo em vista o disposto no parágrafo quinto do referido artigo. Mesa: Presidente: o 
Sr. Macelo Lucon, e Secretário: o Sr. 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 31/12/2020; (ii) da destinação do prejuízo líquido da Companhia referente ao exercício 
social encerrado em 31/12/2020; e (iii) a definição da remuneração global dos administradores para o ano de 2021. 
Deliberações: Após exame e discussão das matérias e documentos, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas, a Assembleia Geral Ordinária aprovou: (i) as contas da administração, o relatório da administração, o ba-
lanço patrimonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2020. (ii) que a destinação do prejuízo líquido apurado no exercício social encerrado em 31/12/2020, no valor de 
R$ 7.651.582,83, somado ao prejuízo acumulado até o exercício de 2019, no valor de R$ 87.597.677,87, totalizando 
o montante de R$ 95.249.260,70, seja a seguinte: (a) o valor de R$ 2.136.112,41 será absorvido pela Reserva Legal; 
(b) o valor de R$ 30.439.601,77 será absorvido pela Reserva de Retenção de Lucros; (c) o valor de R$ 10.146.533,94 
será absorvido pela Reserva de Dividendos; e (d) o valor remanescente de R$ 52.527.012,58 será registrado na conta 
de “Prejuízos Acumulados”, para posterior compensação com lucros futuros, não havendo, portanto, distribuição de 
dividendos aos acionistas; e (iii) para o ano de 2021, que não haverá remuneração global dos administradores, até a 
próxima Assembleia Geral Ordinária destinada a apreciar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social 
a ser encerrado em 31/12/2021. Os acionistas autorizaram os diretores a tomarem todas as providências necessárias 
para formalizar as deliberações acima, bem como publicar a presente ata na forma de extrato, conforme §3º do artigo 
130 da Lei 6.404. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram suspensos os trabalhos pelo 
tempo necessário à lavratura da presente ata, que lida e achada conforme vai assinada pelos presentes. Uberlândia, 
27/04/2021. Mesa: Macelo Lucon e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti. Acionista: Ecorodovias Concessões e Serviços 
S.A. (por Marcello Guidotti e Marcelo Lucon). Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Mesa: 
Macelo Lucon - Presidente, Marcello Guidotti - Secretário. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico registro 
sob o nº 8521291 em 12/05/2021. Protocolo 213978555 - 11/05/2021. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Metropolitan Participações Ltda, por determinação do Conselho Estadual de Política 
Ambiental – COPAM, torna público que solicitou, por meio da solicitação 
2020.10.01.003.0000566, através do Sistema de Licenciamento Ambiental, a Licença 
Ambiental Trifásica – LAT (LP), para a atividade de Distrito industrial e zona estritamente 
industrial, comercial ou logística, desenvolvida no município de Uberlândia/MG.
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TERÇA-FEIRA
18 DE MAIO DE 2021

SP e Palmeiras iniciam a 
decisão nesta semana
 | TRICOLOR ESTÁ HÁ QUASE NOVE ANOS SEM ESTADUAIS E VERDÃO BUSCA O BI

 � AGÊNCIA BRASIL

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) definiu 
as datas, horários e 

locais dos jogos de ida e 
volta da final do Campeo-
nato Paulista de 2021. São 
Paulo e Palmeiras começam 
a decidir o título estadual na 
quinta-feira (20) e o jogo da 
volta será no próximo domin-
go (23).  

O Verdão fará o primeiro 
jogo na quinta (20), às 22h 
(horár io  de Brasí l ia) ,  no 
Allianz Parque, e o Tricolor 
decide o título no Morumbi, 
às 16h, de domingo (23).

Por ter  fe i to a melhor 

campanha do Estadual, o 
São Paulo tem o direito de 
realizar a segunda e última 
partida em casa. O campeão 
de 2021 será o time que com 
maior saldo no placar agre-
gado (180 minutos). Em caso 
de empate, a decisão do 
título será nas penalidades.

O Palmeiras, que busca 
o bicampeonato estadual, 
se classificou neste domingo 
(16), ao vencer o Corinthians 
por 2 a 0. Já o São Paulo 
garantiu a vaga ao golear 
o Mirassol por 4 a 0. O Tri-
color quer voltar a levantar 
a taça após um jejum de 
quase nove anos sem título 
estadual.

PAULISTÃO

RCORSI

Primeira partida 
será disputada 
nesta quinta-
feira (20), no 
Allianz Parque
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