
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 contrato de trabalho de DOUGLAS FERNAN-
DES SILVA CTPS: 000069371 - 0135, sem justo motivo, nos termos do Art. 487, da 
CLT, a partir da presente data. Neste sentido, favor comparecer a sede da empresa 
Rua Niterói nº 1.771, Bairro: Tibery – Setor: Atendimento RH, no dia  15/06/2021 às 
15:00, 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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA COOPTUR

Através do presente edital, a Cooperativa de Trabalho no Transportes em Geral Turístico E Serviços, 
CNPJ: 23.841.160/0001-69, com sede na Rua Londres, nº 75- sala 02, Bairro Tibery, foro jurídico na 
cidade de Uberlândia, estado Minas Gerais, o Conselho de administração, todos órgãos de 
administração, conselho fiscal e 1/5 dos associados em pleno gozo de seus direitos, convoca todos os 
cooperados para comparecerem à Assembleia Geral ordinária e extraordinária dos associados, órgão 
supremo da sociedade, dentro dos limites e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios 
relativos ao objeto da sociedade e tomar as resoluções convenientes ao desenvolvimento e defesa da 
Cooptur, que através de suas deliberações vinculam todos, ainda que ausentes ou discordantes, a 
realizar-se no dia 28 de Junho 2021 em primeira convocação as 13:30 horas, segunda convocação as 
14:00 horas e em terceira convocação as 14:30 horas , onde iniciarão os trabalhos com a quantidade 
existente de cooperados, na Sede da Cooptur.
Serão deliberados os seguintes assuntos da ordem do dia:
 • Apresentação Balanço
 • Eleição do Conselho Fiscal
 • Outros
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uma volta gradativa à norma-
lidade e à diminuição de pes-
soas ainda em trabalho remoto, 
o que aumenta o consumo de 
refeições fora de casa. 

“Os fechamentos temporá-
rios de lojas decretados por 
prefeituras também influencia-
ram o resultado, e levaram os 
supermercados a enfrentar o 
problema inclusive com ações 
na Justiça para garantir o 
funcionamento dos estabele-
cimentos, já que a alimentação 
é direito essencial e os super-
mercados estão trabalhando 
para garantir o acesso dos 
consumidores aos produtos 
com respeito aos protocolos 
de saúde e toda segurança”, 
disse Milan.

 � PREÇOS

Segundo o Abrasmercado, 
levantamento de preços de 
uma cesta composta por 35 
produtos mais vendidos nos 
supermercados, o conjunto 
desses itens apresentou au-
mento de 0,92% em abril ante 
março, passando a valer R$ 
643,67, contra R$ 637,82 do 
mês de março. 

As maiores quedas nos 
preços da cesta em abril foram 
registradas na batata (7,92%), 
pernil (5,96%), extrato de to-
mate (2,16%), arroz (2,07%) 
e queijo prato (1,95%).  As 
maiores altas foram margari-
na cremosa (4,99%), tomate 
(4,50%), biscoito cream crac-

ker (3,92%), cebola (3,05%) e 
papel higiênico (2,96%).

De acordo com os dados, 
no acumulado do ano o to-
mate teve baixa de 20,88%, e 
o pernil baixou 8,91%. Já as 
altas de janeiro a abril ficaram 
por conta da cebola (46,10%), 
do ovo (11,43%) e do açúcar 
(9,66%).

De acordo com Marcio Mi-
lan, o consumidor está mais 
atento aos preços, faz pes-
quisa e tem buscado substituir 
itens das compras que estejam 
mais caros por alternativas de 
qualidade. “É o caso da carne 
suína que, até pela baixa de 
preço, tem se apresentado 
como alternativa aos cortes 
bovinos. O frango congelado 

que agora teve nova baixa 
de 0,96%, também é opção”, 
disse Milan. 

As estimativas da Abras 
são que os supermercados de-
vem crescer 4,5% ao final de 
2021, entretanto esse percen-
tual deve ser revisado no final 
de junho para o fechamento 
do ano. Entre os fatores que 
devem influenciar no índice, 
estão o pagamento antecipado 
da primeira parcela do décimo 
terceiro de aposentados e 
pensionistas e o primeiro lote 
de restituição do Imposto de 
Renda. “A possibilidade da 
prorrogação do auxílio emer-
gencial até setembro é outro 
fator que irá influenciar os 
resultados”, ressaltou.
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