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Ata da assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de setembro de 2019
Data, Horário e Local: Em 23/09/2019, às 10h00, 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, Uberlândia/MG, CEP 38408-188. Convocação e 
Presença: Dispensada a convocação, na forma do artigo 124, § 4º da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada 
(“Lei 6.404”), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, conforme assinaturas apostas no Livro de Presença. 
Mesa: Presidente: o Sr. Marcelo Lucon, e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti. Ordem do Dia: Deliberar sobre a ratificação (i) 
do aumento do capital social da Companhia em R$ 15.000.000,00, mediante a subscrição e integralização da totalidade das 
ações pela acionista Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (“ECS”) (“Aumento de Capital”); e (ii) da alteração do caput 
do artigo 5ª do Estatuto Social da Companhia, em função do Aumento de Capital. Deliberações: Por unanimidade de votos 
e sem ressalvas, após exame e discussão, a Assembleia Geral Extraodinária ratificou: (i): o Aumento de Capital, mediante a 
emissão de 15.000.000.000 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 por 
ação de emissão do capital social, aumento este que foi totalmente subscrito e integralizado nesta data pela acionista ECS, à 
vista e em moeda corrente nacional, conforme boletim de subscrição (“Anexo I”). Com o Aumento de Capital aprovado, o capital 
social da Companhia passa dos atuais R$ 351.249.730,00, representado por 351.249.730 ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal para R$ 366.249.730, representado por 366.249.730 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. (ii): a 
alteração do caput do artigo 5º do Estatuto Social para que passa a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social 
subscrito e integralizado é R$ 366.249.730, representado por 366.249.730 ações ordinárias nominativas sem valor nominal”. 
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, 23/09/2019. Mesa: Nicolò Caffo e Secretário: o Sr. Marcello Guidotti. 
Acionista: Ecorodovias Concessões e Serviços S.A. (por Marcello Guidotti e Marcelo Lucon). Certificamos que a presente é 
cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Marcelo Lucon - Presidente, Marcello Guidotti - Secretário. Junta Comercial do Estado 
de Minas Gerais - Certifico o registro sob o nº 7526005 em 23/10/2019. Protocolo 194569110 - 15/10/2019. Marinely de Paula 
Bomfim - Secretária Geral.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA 
MEDICINA - HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ODELMO LEÃO CARNEI-
RO, convida as empresas interessadas em participar do Pregão Eletrônico 

SE nº 017/2019 (ID 1711), realizado para a Contratação de Empresa para Pres-
tação de Serviços Médicos na Especialidade de Neurocirurgia. Para informações 
e condições de participação favor acessar o site www.publinexo.com.br/privado.
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FÓRMULA 1

McLaren nega fim de 
contrato com Petrobras

Mais de uma semana 
depois do anúncio do Minis-
tério da Economia de que o 
acordo que engloba patro-
cínio e desenvolvimento de 
tecnologia entre a equipe 
McLaren de F-1 e a Petro-
bras terminou, o chefe do 
time inglês, Andreas Seidl, 
negou que o contrato tenha 
sido rompido.

Questionado pela re-
portagem sobre a situação 
contratual com a Petrobras, 
o alemão disse que não 
poderia comentar ques-
tões confidenciais. “Não 
posso dar detalhes. Mas a 
parceria segue valendo e 
continuamos com a marca 
estampada no nosso carro”.

De fato, a McLaren dis-
putou a última etapa, no 
México, com a marca da 
Petrobras no carro, e o 
mesmo é esperado para 
este final de semana, no 
GP dos Estados Unidos. O 
time continua usando, além 
disso, o óleo de transmissão 
brasileiro.

Segundo apurou a repor-
tagem, isso deve se manter 
até a última etapa da tem-
porada, em Abu Dhabi, no 
final de novembro, mesmo 
que o acordo seja mesmo 
encerrado antes disso. Isso, 
porque a McLaren julga que 
seria um risco desnecessá-
rio mudar o produto, que 
vem sendo usado desde o 
final do ano passado, no 
meio da temporada.

A parceria entre a Petro-
bras e a McLaren começou 
no final de 2017, e a dura-
ção prevista é até o final de 
2023. Nesse meio tempo, 
o investimento seria de 10 
milhões a 11,5 milhões de 
libras (R$ 51,7 milhões a 

R$ 59,5 milhões, o valor é 
corrigido anualmente pela 
inflação) anuais em publici-
dade, além do investimen-
to no desenvolvimento de 
combustível e óleos lubrifi-
cantes.

A Petrobras chegou a 
produzir um combustível, 
mas a McLaren optou por 
não utilizá-lo, pelo menos 
por enquanto. Os combus-
tíveis hoje têm grande im-
portância na F-1, pois se 
tornaram um diferencial de 
performance para as dife-
rentes unidades de potência 
presentes na categoria.

De acordo com os dados 
do governo, o investimento 
total do projeto seria de 163 
milhões de libras (R$ 843 
milhões). Porém, diferente-
mente do que foi divulgado, 
tal cifra não seria apenas 
destinada ao patrocínio 
em si.

Considerando o valor de 
pouco mais de 10 milhões 
por ano e o período de 2017 
a 2023, o investimento em 
tecnologia previsto repre-
sentaria 60% do total.

A reportagem apurou 
que o governo trabalha, 
desde o início do ano, para 
romper esse contrato, algo 
que só será possível com o 
pagamento de uma multa 
rescisória. O acordo, porém, 
segue valendo, segundo a 
McLaren.

A próxima corrida da F-1 
será neste final de semana, 
nos EUA. A prova pode de-
cidir o campeonato, uma vez 
que Lewis Hamilton precisa 
de quatro pontos para selar 
o hexa.
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CAMPEONATO BRASILEIRO

CRUZEIRO JOGA PARA TENTAR SAIR DO Z-4
O Cruzeiro chega ao Enge-

nhão, hoje, para duelo com o 
Botafogo a partir das 21h30, 
com chance de deixar a zona 
de rebaixamento do Campeo-
nato Brasileiro depois de dez 
rodadas.

Em 17º, posição que abre 
o Z-4, o clube mineiro iniciou 
a rodada com 29 pontos, um 
a menos que os dois times 
imediatamente à sua frente, 
Fluminense e Ceará, que têm 

30, cada, e que se enfrentam 
na rodada, na noite desta 
quarta.

A seis jogos sem perder 
-com quatro empates e duas 
vitórias no período-, o time 
celeste terá diante de si um 
adversário que também se vê 
ameaçado de rebaixamento, 
com 33 pontos somados até 
aqui e irregular mesmo após 
a recente troca de comando 
técnico.

Desde a chegada de Alber-
to Valentim, o Botafogo teve 
uma vitória e duas derrotas, a 
mais recente contra o Grêmio, 
na rodada anterior. Antes, sob 
comando do interino Bruno 
Lazaroni, que substituiu Edu-
ardo Barroca, venceu uma e 
perdeu outra.

Apesar de ter saído derro-
tado de Porto Alegre no último 
domingo (27), Valentim deve-
rá repetir o time titular agora 

contra o Cruzeiro. Haverá no-
vidade, ao menos, no banco 
de reservas, com o retorno do 
meia Jean, que havia passado 
por cirurgia na garganta.

Já o Cruzeiro deverá ter 
apenas uma mudança em 
relação à equipe principal no 
recente empate com o Forta-
leza, com a volta do volante 
Éderson, que cumpriu sus-
pensão, na vaga de Jadson.

CHILE CONFIRMA FINAL DA 
Libertadores em Santiago
 | TEMORES DE MUDANÇA OCORREM POR CAUSA DE PROTESTOS QUE TOMAM PAÍS
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A ministra de Esporte do 
Chile, Cecilia Pérez, 
confirmou, ontem, que 

a final da Copa Libertado-
res, entre Flamengo e River 
Plate (ARG), acontecerá em 
Santiago, no próximo 23, no 
estádio Nacional.

Havia o temor de que a 
partida tivesse de mudar de 
local por causa dos protes-
tos populares que tomaram 
conta do país nos últimos 
dez dias. 

“Após reunião com o pre-
sidente do Comitê Olímpico 
[do Chile] e com o presidente 
[Alejandro] Domínguez [da 
Conmebol], ratifiquei nossa 
firme vontade e compromisso 
de realizar esta final no Chi-
le”, disse a ministra.

“Desde Conmebol agra-
decemos o compromisso do 
governo do Chile para garan-
tir as condições de seguran-
ça para a celebração da final 
única da Libertadores 2019. 
A final é a celebração do 
futebol com e para o público 
chileno. Seguimos avançan-
do”, publicou a confederação 
em sua conta no Twitter.

A possibilidade de altera-
ção de sede ficou mais forte 
após o governo chileno ter 
anunciado que o país não 
vai mais realizar o fórum 
da Cooperação Econômica 
Ásia-Pacífico (Apec) e a 
Conferência das Nações 
Unidas sobre as mudanças 
climáticas deste ano.

Os eventos estavam pro-
gramados para acontecer en-
tre a segunda metade deste 
mês e o início de novembro. 

Para a cúpula da Apec, es-
tava prevista a presença 
do presidente dos Estados 
Unidos, Donald Trump.

A afirmação de Cecília 
Pérez não é suficiente para 
tranquilizar inteiramente os 
dirigentes da Conmebol, que 
ainda veem como possível o 
agravamento dos protestos 
nos dias anteriores à final. 

Há uma semana, Alejan-
dro Domínguez começou a 
se movimentar para avaliar o 
impacto de realizar a partida 
em outra cidade. A possibi-
lidade mais forte era levar 
o jogo para Assunção, no 
estádio General Pablo Rojas, 
do Cerro Porteño.

A Conmebol encontrou 
forte oposição dos patro-
cinadores do torneio. Eles 
reclamaram que já haviam in-
vestido em ações de marke-

ting e viagens para que seus 
convidados fossem a Santia-
go. E que também a Confe-
deração não poderia permitir 
pelo terceiro ano consecutivo 
que a Libertadores passasse 
uma imagem ruim antes da 
decisão.

Em 2017, a final da Copa 
Sul-Americana, entre Fla-
mengo e Independiente 
(ARG), foi marcada por atos 
de violência e invasões de 
torcedores. A decisão de 
2018, envolvendo os argen-
tinos Boca Juniors e River 
Plate, foi levada para Madri, 
na Espanha, após o apedre-
jamento do ônibus dos joga-
dores do Boca que chegava 
ao estádio Monumental de 
Nuñez.

Os acontecimentos foram 
justificativa para a Conmebol 
apostar pela primeira vez em 

uma final em jogo único.
“Nós teremos controle de 

tudo que envolve o evento. 
Segurança, venda de ingres-
sos, organização”, explicou 
Alejandro Domínguez ao 
jornal Folha de S.Paulo em 
maio do ano passado.

Até mesmo a Qatar Ai-
rways, patrocinadora da Con-
mebol que pagou todas as 
contas da transferência da 
decisão para a Espanha no 
ano passado, mostrou des-
contentamento com a saída 
do jogo de Santiago.

Em reunião com políticos 
chilenos nos últimos dias, 
Domínguez e outros dirigen-
tes da Confederação pediram 
que o governo chileno fosse 
a público garantir que o jogo 
aconteceria em Santiago e 
tirasse um pouco a pressão 
dos ombros da cartolagem.

FUTEBOL

MANDO DE CAMPO

Duelo entre Goiás e Fla
tem recusa milionária

O jogo desta quinta-feira 
entre Goiás e Flamengo, 
pela 29ª rodada do Brasilei-
ro, tem bastidores movimen-
tados em relação ao estádio 
Serra Dourada, palco do 
confronto.

Se por um lado o clu-
be de Goiânia recusou até 
oferta milionária pela venda 
do mando, por outro se viu 
orientado pela polícia a abrir 
a casa para os visitantes, 
limitando o espaço da torcida 
esmeraldina a fim de evitar 
distúrbios de uma invasão 
rubro-negra.

Antes mesmo de a CBF 
confirmar data e horário 
do jogo, para o qual a bola 
vai rolar a partir das 20h, o 
Goiás já recebia propostas 
de diferentes empresas inte-
ressadas em levar a partida 
para outras cidades.

“Recebemos algumas 
propostas, que vieram au-
mentando e chegaram até 
a R$ 1,7 milhão pelo jogo. 
Mas nunca tivemos esse 
interesse porque o Goiás 
estava fora da Série A já 
fazia três anos e conside-
ramos que levar esse jogo 
para fora [de Goiânia] seria 

uma traição com a torcida. 
A torcida adorou, abraçou a 
ideia, nos aplaudiu”, conta o 
presidente do clube, Marcelo 
Almeida.

Ciente da sequência fla-
menguista de ótimos resul-
tados, as forças policiais 
alertaram a alta cúpula es-
meraldina de um risco de 
“invasão”.

Diante desse cenário, foi 
recomendado que o Goiás 
aumentasse de 10% para 
50% a carga de ingressos 
endereçada aos visitantes, 
gerando assim uma poten-
cial divisão meio a meio das 
arquibancadas entre esme-
raldinos e rubro-negros. O 
intuito assim é minimizar 
o risco de focos de torcida 
mista.

“Numa eventual manifes-
tação de gol, por exemplo, 
poderia haver problemas iso-
lados”, afirma o presidente.

Apesar de não haver 
exigência da PM, Almeida 
diz ter preferido acatar a 
recomendação. A decisão foi 
alvo de críticas de torcedores 
feitas diretamente à diretoria 
e também por meio das re-
des sociais.

CONMEBOL/DIVULGAÇÃO 

Estádio Nacional, em Santiago, que receberá a final da Libertadores no próximo dia 23


