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ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2021

 1. Data Hora e Local: 01 de setembro de 2021, às 14:00h, na Rua Coronel 
Manoel Alves, nº. 189, Sala 07, Centro, CEP: 38.400-226, Uberlândia-MG.
 2. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Leandro Frota Duarte, e 
secretariados pelo Sr. Henrique de Oliveira Duarte.
 3. Convocação e Presença: convocação dispensada nos termos do artigo 
1072, parágrafo 2°, da Lei n° 10.406/2002, em vista da presença de sócios representando 
a totalidade do capital social da empresa, a saber, 1- Roberta de Oliveira Duarte, brasilei-
ra, solteira, empresária, residente e domiciliada na Avenida Prefeito Mendes de Moraes, 
nº. 1.400, Bloco 01, Apto 1103, São Conrado, CEP: 22.610-095, Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, portadora da Carteira de Identidade nº. 013.037.451-5 SSP-RJ e CPF 
091.582.487-65; 2 – Henrique de Oliveira Duarte, brasileiro, solteiro, empresário, residen-
te e domiciliado na Rua Julieta Niemeyer, nº. 217, Bairro São Conrado, CEP: 22.610-190, 
Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador da Carteira de Identidade nº. 
20.542.964-0 SSPRJ e CPF 109.468.487-26; 3 – Leandro Frota Duarte, brasileiro, 
casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Julieta Niemeyer, nº. 209, Bairro São 
Conrado, CEP: 22.610-190, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador da 
Carteira de Identidade nº. 10.552.990-3 IFP - RJ, CPF 847.074.707-00; 4 – Tiago Frota 
Duarte, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Avenida Prefeito 
Mendes de Moraes, nº. 1.400, Bloco 01, Apto 804, São Conrado, CEP: 22.610-095, Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, portador da Carteira de Identidade nº. 10.331.965-3 
IFP - RJ, CPF 847.075.007-06;
 4. Ordem do Dia: O presidente declarou instalada a reunião e informou que 
sua finalidade seria a deliberação sobre a redução do capital social da empresa por ser 
excessivo à sua atividade.
 5. Deliberações aprovadas por unanimidade de votos e sem quaisquer 
restrições: depois que o tema foi discutido e colocado à votação, os sócios decidiram o 
seguinte: reduzir o capital social da empresa por ser excessivo à sua atividade, que antes 
era de R$ 3.131.594,50 (três milhões, cento e trinta e um mil, quinhentos e noventa e 
quatro reais e cinquenta centavos), totalmente integralizados; passando para R$ 
2.331.594,50 (dois milhões, trezentos e trinta e um mil, quinhentos e noventa e quatro 
reais e cinquenta centavos). O valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) será devolvi-
do aos sócios na proporção de sua participação no capital social.
 6. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi 
oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestasse, foi 
suspensa a Reunião pelo tempo necessário à lavratura da presente Ata, que foi lida, 
conferida e achada conforme, e foi devidamente assinada por todos os presentes. 

Uberlândia - MG, 01 de setembro de 2021. 
 Mesa Diretora: 
 Leandro Frota Duarte - Presidente 
 Henrique de Oliveira Duarte - Secretário. 
 
 Sócios:
 Roberta De Oliveira Duarte, 
 Henrique De Oliveira Duarte, 
 Leandro Frota Duarte, 
 Tiago Frota Duarte.
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aeroportos que compõem sua 
rede seja de aproximadamen-
te 688 mil passageiros entre 
os dias 3 e 8 de setembro. O 
número é 130% maior do que 
o registrado no ano passado, 
quando 298 mil pessoas usa-
ram a infraestrutura aeropor-
tuária para viajar entre os dias 
4 e 9.

“A Infraero trabalha para 
que passageiros, empresas 
aéreas e demais funcionários 
e frequentadores tenham tran-
quilidade nos aeroportos. Para 
isso, a empresa tem adotado 
as recomendações da Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) sobre distanciamento 
social, uso de máscara e hi-
gienização das mãos dentro 
dos terminais, que estão sina-
lizados e têm veiculado men-
sagens audiovisuais. Essas 
recomendações também estão 
no site da Infraero”, informou a 
empresa aeroportuária.

Aeroportos na pandemia
Diante da situação diferen-

ciada pelas necessidades de 
cuidados extras decorrentes 
da pandemia, é recomendado 
que os passageiros cheguem 
ao aeroporto com antecedên-
cia mínima de 1h30 para voos 
domésticos e de 3h para voos 
internacionais. Dessa forma, 
alguns transtornos podem ser 
evitados.

Além disso, medidas de 
segurança e fluidez nas ope-
rações e no funcionamento de 
toda infraestrutura aeroportuá-
ria foram reforçadas a fim de 
“manter os níveis de conforto 
e a segurança de passageiros, 
operadores aéreos e demais 
usuários dos aeroportos”.

Os aeroportos administra-
dos pela Infraero oferecem 
também atendimento e orien-
tações por meio dos chamados 
Amarelinhos, que são funcio-
nários de colete amarelo com 
a frase “Posso Ajudar/May I 
Help You?”.

A Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac) também vem 
promovendo iniciativas para 
ajudar aqueles que usam o 
modal aéreo para se deslocar 
em tempos de pandemia. Para 
tanto, disponibilizou em seu 
site informações sobre viagens, 
direitos e responsabilidades 
do passageiro e da companhia 
aérea.

A página traz informações 

sobre oferta e compra de pas-
sagem, documentos para em-
barque, orientações em caso 
de atraso, cancelamento e 
preterição, acessibilidade, en-
tre outras. Para acessá-la, 
clique aqui.

Às vésperas do feriado, 
uma parceria entre Ministério 
do Turismo e Secretaria Na-
cional do Consumidor resultou 
na publicação de uma cartilha 
que reúne informações que 
vão desde as cobranças dife-
renciadas de tarifas até cuida-
dos necessários em viagens 
com crianças e adolescentes, 
passando por acessibilidade, 
alterações no voo – além das 
regras excepcionais diante da 
pandemia da Covid-19.

 � RODOVIAS

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) também tem se 
preparado para lidar com o 
aumento da movimentação 
nas estradas brasileiras. Nesse 
sentido, reforçará as operações 
e o policiamento em diversas 
rodovias federais.

Estão previstas ações da 
chamada Operação Indepen-
dência em diversas unidades 
federativas, a serem implemen-
tadas pelas superintendências 
regionais da PRF.

“A PRF, como de costume, 
reforçará o efetivo e a visibili-
dade do policiamento para au-
mentar a sensação de seguran-
ça dos usuários das rodovias. 
Também vai direcionar ações 
especialmente para os locais 
e horários nos quais as estatís-
ticas demonstram haver maior 
incidência de acidentalidade. O 
foco será a fiscalização de in-
frações que geram maior risco 
ou potencializam as lesões nos 
acidentes, como embriaguez ao 
volante e ultrapassagem inde-
vida”, informou em nota.

Algumas superintendências 
terão atuações voltadas ao 
combate de crimes, em espe-
cial por meio de “abordagens 
focadas nas informações do 
serviço de inteligência, para 
prender criminosos, recuperar 
veículos roubados e retirar 
armas ilegais e drogas de cir-
culação”.

 � DICA

Algumas dicas elaboradas 

por superintendências da PRF 
ajudam a garantir uma viagem 
segura àqueles que decidirem 
pegar estrada neste feriado. 
A primeira é a de fazer uma 
revisão no veículo antes de 
viajar. “Verifique principalmen-
te pneus (inclusive o estepe), 
palhetas dos limpadores de 
para-brisa e itens de ilumina-
ção e sinalização.”

Outra dica é de só pegar 
a estrada após ter a viagem 
bem planejada, programando 
paradas em locais adequados 
para abastecimento, alimenta-
ção e descanso. Em viagens 
longas, o ideal é parar a cada 
duas horas, para evitar sono 
ou fadiga.

“O acostamento deve ser 
utilizado apenas para situa-
ções emergenciais”, alertou a 
PRF, que pede também caute-
la nas ultrapassagens, mesmo 
nas situações em que a sinali-
zação permita. É fundamental 
que só se faça ultrapassagens 
quando houver segurança e 
visibilidade para a manobra.

A mistura de direção e 

álcool é algo que jamais deve 
ser feito, a exemplo do uso 
de celular enquanto se estiver 
dirigindo.

Outro ponto bastante im-
portante é o respeito às si-
nalizações e aos limites de 
velocidade. Além disso, de-
ve-se manter sempre os faróis 
ligados para que o veículo 
fique mais visível aos demais 
condutores e pedestres. O cin-
to de segurança é obrigatório 
para todos os ocupantes do 
veículo.

Em uma situação de abor-
dagem policial, “obedeça às 
ordens dos agentes, não faça 
movimentos bruscos, abra os 
vidros do carro para ser melhor 
visualizado e, à noite, ligue 
a luz interna”. Em situações 
de acidente, se não houver 
feridos, deve-se retirar os veí-
culos da pista imediatamente. 
Havendo feridos, é preciso 
sinalizar e avisar a PRF.

Em caso de emergência 
e necessidade de apoio da 
PRF, ligar para o telefone de 
emergência 191.
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