
Cartório Uberlândia - 1° Ofício
Endereço: Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE INTIMAÇÃO

O/A Oficial do Cartório Uberlândia - 1° Ofício, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, 
vem intimar o(a) devedor(a) fiduciante, DANILLO BRITO DE AQUINO, CPF/CNPJ nº 03677628113, que 
está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, 
ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou ao endereço do Cartório 
Uberlândia - 1° Ofício, Avenida Cesário Alvim, 356, Centro, Uberlândia, MG - 38400-096, no horário de 
atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação deste edital, 
que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 54.693,35, em 04/09/2021, sujeito à 
atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, 
somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 
878770080789-0 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 
184372, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Uberlândia - 1° Ofício . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Uberlândia - 1° Ofício. Caso 
o pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser
por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário 
ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o 
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) 
devedor(a), expediu-se este edital.

Uberlândia, 24 de Setembro de 2021
Márcio Ribeiro Pereira

Oficial de Registro

Cartório Coromandel
Endereço: Travessa Abel Garcia, 46, Centro, Coromandel, MG - 38550-000

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE COROMANDEL - EDITAL DE INTIMAÇÃO

O/A Oficial do Cartório Coromandel, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem 
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, MARCOS VINICIO RAMOS DINIZ, CPF/CNPJ nº 06567669640, que 
está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente, 
ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou ao endereço do Cartório 
Coromandel, Travessa Abel Garcia, 46, Centro, Coromandel, MG - 38550-000, no horário de  atendimen-
to, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação deste edital, que será 
publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 25.873,83, em 27/09/2021, sujeito à atualização 
monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se 
também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 144441037813-8 e 
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 10291, do Livro 2 – 
Registro Geral, do Cartório Coromandel . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao 
credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Coromandel. Caso o pagamento não seja realizado 
diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser por meio de cheque administra-
tivo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário ou a seu cessionário. O não 
cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o direito de consolidação da 
propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art.
26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) devedor(a), expediu-se este 
edital.

Coromandel, 28 de Setembro de 2021
Ari Álvares Pires Neto

Oficial de Registro

ECO050 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. 
CNPJ/MF nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890

Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, Horário e Local: Em 02/09/2021, às 13h, na sede da ECO050 - Concessionária de Rodovias S.A. (“Companhia”), 
localizada na Rua Sintra, n° 50, Bairro Granja Marileusa, Uberlândia/MG, CEP 38406-643. Presença: Participação da 
totalidade dos conselheiros efetivos, por meio de conferência telefônica. Mesa: Presidente: Nicolò Caffo; e Secretário: 
Marcello Guidotti. Ordem do Dia: Deliberar sobre a reeleição da Diretoria da Companhia. Deliberação: Por unanimidade 
de votos e sem quaisquer ressalvas, observado o disposto em lei, os conselheiros aprovaram reeleger, para o mandato de 
2 anos ou até a eleição da nova diretoria, o que ocorrer por último, o Sr. Alberto Luiz Lodi, brasileiro, casado, engenheiro 
mecânico, RG nº 57.132.621-3 SSP-SP, CPF/ME nº 666.535.766-04, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com 
escritório na Rua Gomes de Carvalho, 1.510, conjuntos 31/32, Vila Olímpia, como Diretor Presidente da Companhia; e o 
Sr. Luis Carlos Lima Salvador, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 10.473.268 (Instituto de Identificação/MG) e CPF/
MF nº 046.440.586-61, domiciliado em Uberlândia/MG, com escritório na Rua José Rodrigues Queiroz Filho nº 1.529, Bairro 
Santa Mônica, CEP 38408-252, como Diretor Superintendente e Diretor de Relações com Investidores da Companhia. Os 
Diretores ora eleitos declaram, para todos os fins de direito, não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em Lei, 
que possa impedi-los de exercer atividade mercantil. O Conselho de Administração autorizou a diretoria da companhia a 
realizar todos os atos necessários para formalizar a deliberação acima, bem como publicar a presente ata em forma de 
extrato. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a presente ata foi lida, aprovada e assinada pelos conselheiros. 
Uberlândia, 02/09/2021. Presidente: Nicolò Caffo. Secretário: Marcello Guidotti. Conselheiros: Nicolò Caffo, Marcello 
Guidotti, Marcelo Lucon e Alberto Luiz Lodi. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Marcello 
Guidotti - Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Registro nº 8806093 em 22/09/2021. Protocolo 
216637104 - 20/09/2021. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

ECO050 - CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S.A. 
CNPJ/MF nº 19.208.022/0001-70 - NIRE 31.300.105.890

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Horário e Local: Em 12/08/2021, às 11h, na sede social da ECO050 - Concessionária de Rodovias S.A. (“Companhia”) 
localizada na Rua Sintra, n° 50, Bairro Granja Marileusa, Uberlândia/MG, CEP 38406-643. 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. Mesa: Presidente: o Sr. Nicolò Caffo, e Secretário: 
o Sr. Marcello Guidotti. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) o aumento do capital social da Companhia em R$ 35.000.000,00, 
mediante a subscrição e integralização da totalidade das ações pela acionista Argovias Administração e Participações S.A. 
(“Argovias”) (“Aumento de Capital”); (ii) a 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 Extraordinária 
aprovou: (i): o Aumento de Capital, mediante a emissão de 35.000.000.000 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 
nesta data pela acionista Argovias, 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$ 542.000.000,00, representado por 542.000.000 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal para R$ 577.000.000,00, representado por 577.000.000 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: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 577.000.000,00, representado por 577.000.000 
ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal”. O acionista autoriza 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, 12/08/2021. 
Assinaturas: Presidente: Nicolò Caffo e Secretário: Marcello Guidotti. Acionista: Argovias Administração e Participações S.A. 
(por Alberto Luiz Lodi e Luis Carlos Lima Salvador). Certificamos 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 - Registro nº 8814663 em 
27/09/2021. Protocolo 216948088 - 23/09/2021. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

CJ SELECTA S.A.
CNPJ/MF nº 00.969.790/0001-18

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 (Em milhares de Dólares)
Balanço patrimonial em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de dólares)

ATIVO Nota 2020 2019
Ativo circulante - Total  154.759 155.137
 Caixa e equivalentes de caixa 4 18.019 12.926
 Contas a receber de clientes 5 86.481 58.360
 Instrumentos fi nanceiros derivativos 21 10.400 3.551
 Estoques 6 25.443 45.218
 Adiantamento a fornecedores 7 2.321 2.749
 Ativo fi scal corrente 8 7.098 25.285
 Imposto de renda e contribuição social 9 4.173 4.808
 Despesas antecipadas  740 2.104
 Outros ativos  84 136
Ativo não circulante - Total  147.406 125.200
 Ativo fi scal diferido 10 24.754 15.886
 Ativo fi scal não corrente 8 18.252 354
 Outros ativos  55 855
 Ativo imobilizado 11 100.769 103.692
 Ativo intangível  3.576 4.413 

Total do ativo  302.165 280.337

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2020 2019
 Lucro do exercício 28.054 7.437
 Ajustes de: Depreciação e amortização 9.106 8.590
  Provisões para demandas judiciais (158) (40)
  Resultado não realizado de
   instrumentos fi nanceiros derivativos 2.189 5.183
  Provisão para juros de empréstimos 5.778 8.965
  Receitas de juros (1.298) (549)
  Impostos diferidos (5.625) 4.402
  Baixas de propriedades 838 320
 Aumento (redução) da conta de ativos
  Conta a receber (28.121) 22.162
  Instrumentos fi nanceiros derivativos (6.397) (5.081)
  Estoques 19.775 3.599
  Adiantamento a fornecedores 428 (1.810)
  Ativos fi scais 924 7.190
  Outros ativos 2.216 1.004
 Aumento (redução) da conta de passivos
  Fornecedores (9.859) 23.003
  Obrigações fi scais 5.936 6.969
  Obrigações trabalhistas/benefícios funcionários 1.349 32
  Adiantamentos de clientes 3.796 (15)
  Outros valores a pagar (46) 3.938
 Pagamentos de juros de empréstimos (6.199) (9.569)
 Pagamentos de imposto de renda (IR/CS) (6.260) (7.462)
 Fluxo de caixa líquido das ativid. operacionais 16.426 78.268 
Fluxo de caixa das atividades de investimento
  Aquisição de ativo imobilizado e intangível (7.533) (11.308) 
 Fluxo de caixa das atividades de investimento (7.533) (11.308) 
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
  Recursos provenientes de
   empréstimos e fi nanciamentos 189.300 216.400
  Pagamentos de empréstimos/fi nanciamentos (193.100) (277.300) 
 Fluxo de caixa líquido
  de atividades de fi nanciamento (3.800) (60.900)
 Fluxo de caixa líquido 5.093 6.060 
 Caixa/equivalentes de caixa início do exercício 12.926 6.866
 Caixa/equivalentes de caixa fi nal do exercício 18.019 12.926 
   5.093 6.060

  Nota 2020 2019
Receita líquida 17 485.560 507.175
Custo de vendas 18 (403.766) (440.856)
Lucro bruto  81.794 66.319
Outras (despesas) receitas operacionais
 Despesas administrativas e comerciais 19 (37.380) (31.174)
 Despesas tributárias  (737) (507)
 Outras (despesas) receitas operacionais  (547) (809)
Receita operacional  43.130 33.829
 Despesas fi nanceiras 20.a (64.103) (36.563)
 Resultado fi nanceiro 20.b 43.277 21.788
Lucro antes de impostos  22.304,0 19.054,0 
 Imposto de renda e contribuição social 10 5.750 (11.617)
Lucro do exercício  28.054 7.437

As Demonstrações Financeiras com as Notas Explicativas na íntegra 
encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da empresa.

A Diretoria
Marisa Menezes Barbosa - Contadora - CRC MG 011391/0-T O

Demonstrações de resultados Exercícios fi ndos
em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de dólares)

Demonstrações dos fl uxos de caixa - Método indireto Exercícios 
fi ndos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de dólares)

  Nota 2020 2019
Lucro do exercício  28.054 7.437
 Ganho ou perda com derivativos
  reclassifi cados para o resultado 14.e (3.686) 984
 Ganhos ou perdas com
  derivativos, líquidos de impostos 14.e 6.312 3.686
Total dos resultados abrangentes  30.680 12.107

Demonstrações de outros resultados abrangentes Exercícios
fi ndos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de dólares)

PASSIVO Nota 2020 2019
Passivo circulante - Total  191.366 105.545
 Empréstimos e fi nanciamentos 12 150.297 59.517
 Instrumentos fi nanceiros derivativos 21 1.033 581
 Fornecedores 13 26.815 36.674
 Outros valores a pagar  3.656 4.029
 Passivo fi scal corrente  1.904 2.228
 Benefícios a funcionários  1.711 265
 Adiantamentos de clientes  4.608 812
 Férias e encargos sociais  1.342 1.439 
Passivo não circulante 
 Empréstimos e fi nanciamentos 12 6.121 101.121
 Provisão para demandas judiciais 16 165 322
 Outros valores a pagar  484 -
   6.770 101.443
Patrimônio liquido
 Capital social 14.a 66.836 66.836
 Reservas de reavaliação 14.d 2.733 3.580
 Reserva de subvenções governamentais 14.c 26.117 -
 Reserva de hedge 14.e 6.312 3.686
 Lucros retidos  2.031 (753)
   104.029 73.349
Total do passivo  198.136 206.988 
Total do passivo e patrimônio líquido  302.165 280.337

 Reserva de lucros
  Reserva Lucros Reserva de Ajuste de Reserva
  de rea- acumu- subvenções conversão de
 Capital valiação lados governamentais cumulativo hedge Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018 66.836 4.427 (10.992) 6.683 (4.728) (984) 61.242 
Lucro do exercício - - 7.437 - - - 7.437
Realização de reserva de avaliação (líquida de efeitos tributários) - (847) 847 - - - -
Reserva de subvenções governamentais - - 6.683 (6.683) - - -
Realização de outras reservas - - (4.728) - 4.728 - -
Outros resultados abrangentes:
Ganho ou perda com derivativos reclassifi cados para o resultado - - - - - 984 984
Ganhos ou perdas com derivativos, líquidos de impostos - - - - - 3.686 3.686
Saldos em 31 de dezembro de 2019 66.836 3.580 (753) - - 3.686 73.349 
Lucro do exercício - - 28.054 - - - 28.054
Realização de reserva de avaliação (líquida de efeitos tributários) - (847) 847 - - - -
Reserva de subvenções governamentais - - (26.117) 26.117 - - -
Outros resultados abrangentes:
Ganho ou perda com derivativos reclassifi cados para o resultado - - - - - (3.686) (3.686)
Ganhos ou perdas com derivativos, líquidos de impostos - - - - - 6.312 6.312 
Saldos em 30 de junho de 2020 66.836 2.733 2.031 26.117 - 6.312 104.029 

Demonstrações das mutações no patrimônio liquido Exercícios fi ndos em 31/12/2020 e 2019 (Em milhares de dólares)

Aos Acionistas e Administradores da CJ Selecta S.A. Goiânia - Goiás
Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras da CJ Selecta 
S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 
31/12/2020 e as respectivas demonstrações de resultado e outros re-
sultados abrangentes, das mutações no patrimônio líquido e dos fl uxos 
de caixa para o exercício fi ndo nessa data, bem como as correspon-
dentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis sig-
nifi cativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as de-
monstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição fi nanceira e patrimonial 
da Companhia em 31/12/2020, o desempenho de suas operações e 
seus respectivos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, de 
acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRSs), 
emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”). Base 
para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir in-
titulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demons-
trações fi nanceiras”. Somos independentes em relação à Companhia, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de 
Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração 
pelas demonstrações fi nanceiras: A administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi nan-
ceiras de acordo com as normas internacionais de relatório fi nanceiro 
(IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), 
e pelos controles internos que ela determinou como necessários para 
permitir a elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de distor-
ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
Na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a administração é 

Relatório dos auditores independentes
sobre as demonstrações fi nanceiras

responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continu-
ar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações fi nanceiras, a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 
demonstrações fi nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações fi nanceiras, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garan-
tia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as 
decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 

demonstrações fi nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acor-
do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da 
auditoria. Além disso: - Identifi camos e avaliamos os riscos de distor-
ção relevante nas demonstrações fi nanceiras, independentemente se 
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 
de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. 
O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou repre-
sentações falsas intencionais. - Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo 
de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles internos da 
Companhia. - Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequação do uso, 

pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, 
com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza rele-
vante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi cação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclu-
sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manterem em continuidade ope-
racional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as de-
monstrações fi nanceiras representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 
constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ci-
ências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante 
nossos trabalhos. Goiânia, 23 de março 2021

KPMG Auditores Independentes
CRC GO-001203/O-2 F-GO

Relatório original em inglês assinado por
Fernando Rogério Liani - Contador - CRC 1SP229193/O-2
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