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DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Ulisses Gomes Guimarães, CPF n° 013.149.967-03 e Ricardo da Cruz Barreto, CPF n° 134.827.478-65, 
DECLARAM, nos termos do art. 6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua 
intenção de exercer cargos de Diretor no Banco Triângulo S.A., CNPJ 17.351.180/0001-59. ESCLARECEM que 
eventuais objeções à presente declaração, acompanhadas da documentação comprobatória, devem ser apresentadas 
diretamente ao Banco Central do Brasil, por meio do Protocolo Digital, na forma especificada abaixo, no prazo de 
quinze dias contados da divulgação, por aquela Autarquia, de comunicado público acerca desta, observado que os 
declarantes podem, na forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro - DEORF - Gerência Técnica de Belo Horizonte - MG

Av. Álvares Cabral, 1.605 - 3º andar - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG - CEP: 30170-008
Uberlândia, 08 de junho de 2021

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2021

BERLIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA -ME
CNPJ nº 33.136.531/0001-65

A sociedade empresaria BERLIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 
-ME, neste ato representada por seus sócios minoritários detentores, conjuntamente, de 30% do 
capital social, CONVOCA o senhor JULIO CESAR PIRES, sócio majoritário e ÚNICO administrador, na 
forma e prazo estabelecidos nos temos dos artigo 1.152, §3°, do Código Civil, para a realização de 
REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA PARA EXPULSÃO DO SÓCIO MAJORITÁRIO a ser realizada 
no dia 18 de junho de 2021, às 14:00 (quatorze) horas, em sua sede social, situada à Rua Londres, nº 
1.230, bairro Tibery, nesta cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, oportunidade em que o 
sócio majoritário poderá apresentar sua defesa, quanto aos seguintes assuntos pautados como Ordem 
do Dia: 
a)Apresentar documentos e justificativas sobre o balancete analítico do período 01/01/2021 à 
28/02/2021 fechado com valor negativo de (R$42.907,46) posteriormente refeito apontando valor 
positivo de R$8.372,62. 
b)Justificar e comprovar documentalmente as retiradas e saques mensais no importe de R$50.000,00 
mais ou menos no ano de 2019 e 2020; 
c)Prestar contas e comprovar documentalmente como foi gasto o saldo existente em 31/12/2021, no 
valor de R$197.303,93;
d)Informar as razões pelas quais os clientes inadimplentes não foram cobrados, ou caso tenham sido, 
comprovar o meio de cobrança utilizado, com respectivos valores;
e)Informar e comprovar documentalmente a existência de débito da sociedade empresaria BERLIFE 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA –ME, incluindo dívidas vencidas e 
vincendas;
f)Informar e comprovar documentalmente a existência de empréstimos contratados em nome da 
sociedade empresaria BERLIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA 
–ME, incluindo aqueles já quitados;
g)Informar as razões pelas quais os clientes e fornecedores foram informados do encerramento das 
atividades da sociedade SEM que os sócios minoritários sequer fossem informados, bem como os 
motivos da demissão de todos os empregados, considerando a existência de pedidos em aberto e 
novos pedidos em andamento; 
h)Informar quando as atividades cessaram definitivamente e as razões; 
i)Justificar a transação financeira realizada com a sociedade empresária MPR MANUTENÇÃO E 
MONTAGEM INDUSTRIAL ME. 
j)Justificar o depósito no importe de R$800,00 feito, no mês de abril na data 09/04/2021,  em favor de 
empregada da sociedade empresaria BERLIFE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS LTDA –ME;
k)Justificar as razões pelas quais questionou o contador sobre a possibilidade de abertura de novo 
CNPJ e se seria possível transferir todo o estoque, matéria-prima e insumos para este;
l)Informar o porquê de cancelar e impedir o acesso a toda e qualquer informação relativa à 
movimentação financeira, aos e-mails e faturamento. 
m)Outros assuntos de interesse geral. 
A presente convocação, embasada na Jurisprudência do STJ, tomada em Recurso Especial n° 
1.653.421/MG, é feita pelos sócios minoritários que titularizam, conjuntamente, 30% do capital social, 
ou seja, 100% dos sócios minoritários fazem a convocação, atendendo aos requisitos do artigo 1.030 
cumulado com 1.085 do Código Civil, atendendo aos preceitos do Enunciado CJF n° 216.
Neste sentido, baseado no princípio da preservação da empresa, resta o sócio JULIO CESAR PIRES 
e demais sócios convocados para a REUNIÃO GERAL EXTRAORDINÁRIA, podendo fazer-se 
acompanhado de advogados, consultores e contadores. 

Uberlândia/MG, 08 de junho de 2021.         
HERICA MARIA DAMASCENO COSTA - CPF: 019.793.913-94

TIAGO LIMA DE ARAUJO - CPF: 047.485.783-27

A  CALLINK SERVIÇOS DE CALL CENTER LTDA, CNPJ 08.331.318/0001-67, vem através deste 
comunicar a rescisão do seu contrato de trabalho, sem justo motivo de CRISTIANE ALVES XAVIER nos 
termos do Art. 487, da CLT, a partir da presente data. Além disso, nas próximas 72 horas a empresa 
entrará em contato, por ligação ou email, para agendamento da retirada dos aparelhos concedidos pela 
Empresa à funcionária para execução do trabalho remoto e que, caso não haja a devolução dos 
equipamentos, o valor destes serão descontados no ato da rescisão. Neste sentido, favor comparecer a 
sede da empresa Rua Niterói nº 1.771, Bairro: Tibery – Setor: Atendimento RH, no dia  14/06/2021 às 
14:00, munido de seus documentos (Carteira de trabalho) e itens para devolução (uniformes, crachá, 
cartões de convênios e benefícios, cadeado e headphone), bem como, a devolução da máquina 
(notebook) fornecido pela empresa e todos os itens conjuntos a mesma, para a realização do acerto 
rescisório.

FARROUPILHA AGRONEGÓCIOS ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA
CNPJ n.º 30.609.870.0001/23 - NIRE n.º 31.211.229.178

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2021
Data, Hora e Local da Reunião: Realizada às 10:00 horas, do dia 02 de junho de 2021, na sede da Farroupilha 
Agronegócios Administração de Bens Ltda., na Rua Major Gote, n.º 585, 8º andar, sala 806, Centro, na cidade de 
Patos de Minas – Estado de Minas Gerais, CEP 38.700-107. Convocação e Presença: Foram dispensadas as convo-
cações prévias, consoante o disposto no art. 1.072, parágrafo 2º, da Lei n.º 10.406/02, em virtude de estarem presentes 
todos os sócios, conforme lista de presença. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Inácio Carlos Urban, que 
convidou o Sr. Fernando Lucas Urban para secretariá-lo. Ordem do Dia: a) Deliberar sobre a redução do capital 
social da Sociedade, no valor de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), e seus efeitos, por considerá-lo 
excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do art. 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante o 
cancelamento de quotas representativas do capital social da Sociedade em quantidade e valores correspondentes ao su-
pracitado. Deliberações: a) Os sócios, de forma unânime e sem ressalvas, deliberam pela diminuição do capital social 
da presente Sociedade no valor total de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), divididos em 25.000.000 
(vinte e cinco milhões) de quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada, de modo que o capital social, atualmente de 
R$ 62.084.221,00 (sessenta e dois milhões, oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e um reais), passe a ser de R$ 
37.084.221,00 (trinta e sete milhões, oitenta e quatro mil, duzentos e vinte e um reais), dividido em 37.084.221 
(trinta e sete milhões, oitenta e quatro mil, duzentas e vinte e uma) quotas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma. 
a.1) Neste mesmo ato, consignam que as deliberações aprovadas no item “a” acima somente tornar-se-ão eficazes após 
o decurso do prazo de 90 (noventa) dias para a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação 
da presente ata, nos termos do art. 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil desde que (1) não haja oposição de qualquer 
credor; ou (2) caso haja oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do 
respectivo valor. Encerramento e aprovação da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, tendo sido a questão da ordem 
do dia submetida à votação e totalmente deliberada e aprovada pelos sócios presentes em sua integralidade, o Sr. presi-
dente declarou encerrados os trabalhos e finalizada a reunião, lavrou-se a presente ata, a qual, foi lida, aprovada e por 
todos os presentes assinada. Patos de Minas – MG, 02 de junho de 2021. Inácio Carlos Urban - Presidente – Sócio; 
Fernando Lucas Urban - Secretário - Sócio; Erika Marina Carvalho Urban Rodrigues – Sócia. 

MAQNELSON VEÍCULOS LTDA
CNPJ: 07.773.452/0001-55 - NIRE 31207454910

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 02 DE JUNHO DE 2021
Data, Hora e Local da Reunião: Realizada às 08 (oito) horas, do dia 02 de junho de 2021, na sede da Sociedade, loca-
lizada na Av. Paulo Roberto Cunha Santos, nº 2505 – Bairro Presidente Roosevelt, CEP nº 38.401-117, Uberlândia, Es-
tado de Minas Gerais, conforme previamente informado aos sócios quotistas da sociedade MAQNELSON VEÍCULOS 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Uberlândia – MG, na Av. Rondon Pacheco, nº 
1001, loja 2 – Bairro Lídice, CEP nº 38.400.050 , inscrita no CNPJ sob o nº 07.773.452/0001-55 e NIRE 31207454910, 
instalada com a presença da totalidade dos sócios, sem convocação nos termos do Art. 1.072, § 2º do Código Civil. 
Convocação e Presença: Presentes os sócios representando a totalidade do capital: Moacir Galé (CPF nº 279.923.731-
20 ); e a sócia Maq Participações Ltda (CNPJ nº, 26.667.879/0001-13), representada pelos sócios-administradores 
Nelson Merola Junior (CPF nº 066.553.941-04) e Bruno Rodrigues da Cunha Merola (CPF nº 014.754.306-12); o que 
dispensa as formalidades de convocação, em conformidade com o que autoriza o § 2º do artigo 1.072 do Código Civil, 
perfazendo assim, o quórum legal de instalação. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo administrador Nelson Me-
rola Júnior, e secretariado pelo sócio Moacir Galé. Ordem do Dia: Deliberar sobre a redução proporcional do capital 
social da  Sociedade, no valor atual de R$ 14.139.909,00 (Quatorze milhões cento e trinta e nove mil novecentos e nove 
reais), para R$ 4.139.909 (Quatro milhões cento e trinta e nove reais), por considerá-lo excessivo em relação ao objeto 
social da Sociedade, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, o que de fato foi aprovado por unanimidade 
pelos sócios quotistas, nos termos e modo que passa a dissertar. Deliberações: Após a discussão das matérias constan-
tes da Ordem do Dia, os sócios por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: a) 
Aprovar a redução proporcional do capital social da Sociedade, no valor atual de R$ 14.139.909,00 (Quatorze milhões 
cento e trinta e nove mil novecentos e nove reais), para R$ 4.139.909 (Quatro milhões cento e trinta e nove novecentos 
e nove reais), por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do Artigo 1.082, inciso 
II, do Código Civil, sendo que as quotas serão reduzidas proporcionalmente e restituindo-se parte do valor das quotas 
entre os sócios, nos termos do art. 1.084 do Código Civil, conforme novo quadro de distribuição do capital social:

Sócios Saldo Anterior Devolução de Capital Saldo Atual Participação Societária
Maq Participações Ltda R$  13.998.509,91 R$ 9.900.000,00 R$ 4.098.509,91 99%

Moacir Galé R$ 141.399,09 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 1%
Total 14.139.909,00 10.000.000,00 4.139.909,00 100%

Portanto, após todas as formalidades legais necessárias o quadro societário passará a viger da seguinte forma:
Sócios Quotas Valor R$ Porcentagem

Maq Participações Ltda 4.098.510 R$ 4.098.509,91 99,00%
Moacir Galé 41.399 R$ 41.399,09 1%

Total 4.139.909 R$ 4.139.909,00 100,00%
b) As deliberações aprovadas no item “a” acima somente tornar-se-ão eficazes após o decurso do prazo de 90 (noventa) 
dias para a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos do art. 
1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que (1) não haja oposição de qualquer credor; ou (2) caso haja oposição 
de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor; e c) Autorizar 
os administradores da Sociedade a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e 
aprovadas pelos sócios da Sociedade, incluindo mas não se limitando à averbação, no Registro Público de Empresas 
Mercantis, da presente ata de redução de capital, nos termos do art. 1.084, §3º do Código Civil. Encerramento e apro-
vação da Ata: Dada a palavra a todos os presentes, ninguém quis fazer uso desta, encerrando-se a reunião de sócios. 
Nada mais havendo a tratar, a presente ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos sócios presentes, pelo Presidente 
e pelo Secretário. Lavrada a Ata de Deliberação, realizada em 02 de junho de 2021, a qual, foi lida, aprovada e por 
todos os presentes assinada. Uberlândia/MG, 02 de junho de 2021. Nelson Merola Junior – Presidente; Moacir Galé – 
Secretário; Maq Participações Ltda – Sócio; Nelson Merola Júnior. Maq Participações Ltda - Sócio: Bruno Rodrigues 
da Cunha Merola; Moacir Galé – Sócio.
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