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COMÉRCIO

Inadimplência no mês
de agosto tem maior
queda desde 2011
No período analisado, houve recuo de 1,26%
Os belo-horizontinos estão conseguindo reduzir suas
dívidas. No mês de agosto,
a inadimplência na Capital
registrou queda de 1,26% na
comparação com igual intervalo do exercício passado.
Pelo segundo ano consecutivo,
houve recuo do endividamento nesta base de comparação
e esse percentual de redução
foi o maior para o mês da série
histórica que teve início em
2011. As informações foram
divulgadas ontem pela Câmara de Dirigentes Lojistas
de Belo Horizonte (CDL/BH).
“O ambiente econômico
do País vem melhorando aos
poucos, e mesmo estando
longe do cenário ideal, os
consumidores já estão encontrando um ambiente mais
propício para a regularização
de sua situação financeira.
Os indicadores macroeconômicos (inflação, juros) estão
em patamares menores e o

desemprego vem caindo, o
que tem contribuído para que
parte da população quite seus
débitos”, afirma o presidente da CDL/BH, Marcelo de
Souza e Silva.
“Para o comércio, a redução
da inadimplência é positiva,
pois permite que os consumidores possam, aos poucos,
voltar ao mercado de crédito
e consumo”, acrescenta. Na
variação mensal (Ago.19/
Jul.19), também foi registrada queda da inadimplência
(0,25%).
Na variação por faixa etária, as pessoas acima de 65
anos seguem sendo as com
mais dificuldades para sair do
cadastro de devedores. Para
esta parcela da população
foi registrada alta de 11,69%
da inadimplência no mês de
agosto. “As pessoas nesta faixa etária são as responsáveis
financeiras pelas famílias e
sentem mais no bolso os refle-

EDITAL DE CONVOCAÇÃO REUNIÃO DE SÓCIOS

Atendendo o disposto no art. 1.071 da Lei n° 10.406/2002 do Código Civil Brasileiro e em consonância com o
Contrato Social, cláusula oitava, convocamos reunião dos sócios da empresa TUPÃHUE S/C LTDA., inscrita
no CNPJ sob o n° 03.640.139/0001-98, para o dia 21.10.2019, às 14:00 horas para primeira convocação e às
14:15 horas para segunda convocação, à Rua Erê n° 23, conjunto 1501, Bairro Prado, Belo Horizonte/MG,
CEP 30.411-052, escritório de Advocacia Andrade & Souto Sociedade de Advogados, para as deliberação do
seguintes temas na ordem do dia: - Prestação de contas e obrigações não cumpridas por parte da Sócia Adriane
Nazia Salomão Malta em ata societária de 08 de julho de 2015; Esclarecimentos aos demais sócios sobre as
providências adotadas pela Sócia Adriane Nazia Salomão Malta para evitar invasões e conservação do imóvel da
Pampulha (Alameda das Falcatas n° 146) e venda deste bem; Cobrança e recebimento do empréstimo realizado
pela Sociedade ao Sr. Aécio da Cunha Malta, cônjuge da Sócia Adriane; Prestação de contas dos valores
recebidos pela sociedade, depositados em conta conjunta dos sócios e posteriormente transferidos para a conta
pessoal da Sócia Adriane Nazia Salomão Malta pela mesma; Atos necessários a consecução das obrigações
¿UPDGDVQRHPSUHHQGLPHQWRFRPDHPSUHVD&RO\PDU(QJHQKDULD3RVVtYHOH[FOXVmRGD6yFLD$GULDQH1D]LD
6DORPmR0DOWDGDDGPLQLVWUDomRGDVRFLHGDGH3RU¿PVHUmRGHOLEHUDGDVRXWUDVTXHVW}HVUHOHYDQWHVjVRFLHGDGH.
Belo Horizonte, 26 de setembro de 2019.
IUNES JORGE SALOMÃO JUNIOR
CRISTIANE APARECIDA SALOMÃO AYRES
(Sócios proprietários e administradores da TUPÃHUE S/C LTDA.)

RESIDÊNCIA MÉDICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA O PROCESSO SELETIVO UNIFICADO
DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2020 DO HOSPITAL BELO HORIZONTE
A GESTHO – GESTÃO HOSPITALAR S/A (HOSPITAL BELO HORIZONTE)
C.N.P.J. sob nº 03.490.958/0001-04
Av. Antônio Carlos, 1.694 – Bairro Cachoeirinha – Belo Horizonte – MG – CEP 31130-122
Torna público, conforme dispõe Resolução CNE nº 3 de 22/06/2016, Lei 6932 de 07/07/1981,
Resolução Plenária 001/2009-CEREM-MG e as seguintes Resoluções da Comissão Nacional de
Residência Médica - CNRM / MEC: 04/2007, 07/2010, 04/2011, 02/2015 e 01/2017 E 35/2018 e as
Notas Técnicas da CNRM NO 94/2015, 35/2017 E 7/2019/CGRS/DDES/SESU/SESU, que estarão
abertas as inscrições para seleção dos candidatos ao preenchimento de vagas nos Programas
de Residência Médica oferecidos, Programas estes credenciados pela Comissão Nacional de
Residência Médica – CNRM/MEC
UNIDADES E VAGAS DOS PROGRAMAS COM ENTRADA DIRETA:

¾ CLÍNICA MÉDICA
¾

–

ANESTESIOLOGIA –

05 (cinco) vagas – Duração: 02 (dois) anos.
Parecer CNRM Nº 711/2019 Credenciamento Provisório.
02 (duas) vagas – Duração: 03 (três) anos.
Parecer CNRM Nº 710/2019 Credenciado.

INSCRIÇÕES: 08/10 ATÉ 21/10/2019
pelo site www.aremg.org.br link “Processo Seletivo”.
Taxa de Inscrição por programa: R$ 160,00 (cento e sessenta reais)

xos do custo de vida. Muitos,
inclusive, vivem apenas com
a renda da aposentadoria e
precisam arcar com uma série de despesas com saúde,
alimentação, medicamentos,
entre outras”, esclarece o presidente da CDL/BH.
Vale destacar que houve
elevação da renda real de
11% no segundo trimestre,
passando de R$ 3.127 para
R$ 3.465, conforme informações do IBGE, e redução da
taxa de desocupação (2º tri.19
em 3,3% / 2º tri.18 em 4,5%)
para essa faixa etária, mas
ainda não tem sido suficiente
para que os idosos consigam
quitar todas as suas dívidas.
Na variação por gênero, a
inadimplência está caindo
para homens e mulheres,
mas a queda para o público
feminino vem ocorrendo em
menor intensidade (-1,58%)
que a do público masculino
(-2,98%).

Na variação mensal (Ago.19/Jul.19), também foi registrada queda da inadimplência (0,25%)

Atraso - De acordo com o Indicador de Dívidas em Atraso,
em agosto, na comparação com
o mesmo mês do ano anterior,
houve redução de 4,93% no
número de débitos. Essa foi
a terceira queda consecutiva
nesta base de comparação.
“As pessoas vêm destinando
parte dos seus recursos para
o pagamento de suas dívidas,
mesmo que ainda não seja
possível quitar todas de uma
vez”, comenta Souza e Silva.
Na comparação com julho,
houve redução de 0,68%.
Na variação por gênero, o
número de dívidas apresentou redução entre homens e
mulheres, porém a retração foi
menor para o público feminino
(-5,22%), enquanto no masculi-
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EDITAL
SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL NO ESTADO DE MINAS GERAIS - SINDUSCON
- MG - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 3HORSUHVHQWH(GLWDO¿FDPFRQYRFDGDVWRGDVDVHPSUHVDVGHFRQVWUXomR
FLYLOHLQWHJUDQWHVGDFDWHJRULDFRQVWUXWRUDVHHPSUHJDGRUDVGDFRQVWUXomRFLYLOHPJHUDOQR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV
DVVRFLDGDVDR6LQGXVFRQ0*DVHID]HUHPSUHVHQWHVj$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD $*( DVHUUHDOL]DGDQRGLD
 QRYH GHRXWXEURGH IHLUD jVKQDFLGDGHGH%HOR+RUL]RQWH0*jUXD0DUtOLDGH'LUFHXQ
DQGDUEDLUURGH/RXUGHVHPSULPHLUDFRQYRFDomRFRPRTXyUXPHVWDWXWiULRRXHPVHJXQGDFRQYRFDomRFRP
TXDOTXHUQ~PHURGHDVVRFLDGRVQRPHVPRGLDHORFDOjVKSDUDGLVFXWLUHGHOLEHUDUVREUHRVVHJXLQWHVDVVXQWRV
, 3DXWDVGHUHLYLQGLFDo}HVFRPYLVWDVjVQHJRFLDo}HVFROHWLYDV &RQYHQo}HV&ROHWLYDVGH7UDEDOKR SDUDRSHUtRGRGH
QRYDRXWFRPRVVHJXLQWHV6LQGLFDWRV3UR¿VVLRQDLV 6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVQDV,QG~VWULDV
GH&RQVWUXomRGH%HOR+RUL]RQWH 6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVQDV,QG~VWULDVGD&RQVWUXomRHGR0RELOLiULRGH
&RQWDJHP   6LQGLFDWR GRV 7UDEDOKDGRUHV QDV ,QG~VWULDV GD &RQVWUXomR H GR 0RELOLiULR GH %HWLP   6LQGLFDWR
GH(QJHQKHLURVQR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV 6LQGLFDWRGRV$UTXLWHWRVGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV )HGHUDomR
GRV 7UDEDOKDGRUHV QDV ,QG~VWULDV GD &RQVWUXomR H GR 0RELOLiULR GR (VWDGR GH 0LQDV *HUDLV   6LQGLFDWR GRV
7UDEDOKDGRUHVQDV,QG~VWULDVGD&RQVWUXomRGR0RELOLiULRHGD([WUDomRGH0iUPRUH&DOFiULRH3HGUHLUDVGH3HGUR
/HRSROGR0DWR]LQKRV3UXGHQWHGH0RUDLV&DSLP%UDQFRH&RQ¿QV 6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVQDV(PSUHVDV
GH 7UDQVSRUWH GH 3DVVDJHLURV 8UEDQR 6HPL8UEDQR 0HWURSROLWDQR 5RGRYLiULR ,QWHUPXQLFLSDO ,QWHUHVWDGXDO
,QWHUQDFLRQDO)UHWDPHQWR7XULVPRH(VFRODUGH%HOR+RUL]RQWHH5HJLmR0HWURSROLWDQD 6LQGLFDWRGRVWUDEDOKDGRUHV
QDV,QG~VWULDVGD&RQVWUXomR&LYLO(GL¿FDo}HV0RELOLiULRH0RQWDJHQV,QGXVWULDLVGR$OWR3DUDRSHED 6LQGLFDWR
GRV7UDEDOKDGRUHV QDV ,QG~VWULDV GD &RQVWUXomR H GR 0RELOLiULR GH 6DQWD /X]LD   6LQGLFDWR GRV7UDEDOKDGRUHV
HP7UDQVSRUWHV5RGRYLiULRVGH&RQWDJHP 6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVHP7UDQVSRUWHV5RGRYLiULRVGH%HWLP
H,JDUDSp 6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVQDV,QG~VWULDVGD&RQVWUXomRHGR0RELOLiULRGH9HVSDVLDQRH6mR-RVp
GD/DSD 6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVQDV,QG~VWULDVGD&RQVWUXomRHGR0RELOLiULRGH6mR-RmR'HO5HL 
6LQGLFDWRGRV7pFQLFRVGH6HJXUDQoDGR7UDEDOKRGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV 6LQGLFDWRGRV7UDEDOKDGRUHVQDV
,QG~VWULDVGD&RQVWUXomRHGR0RELOLiULRGH8EHUOkQGLD,, 'LVFXWLUHGHOLEHUDUVREUHFRQWULEXLo}HVSDWURQDLVDVHUHP
FREUDGDVGHWRGRVRVLQWHJUDQWHVGDFDWHJRULDDEUDQJLGRVSHORVUHVSHFWLYRVLQVWUXPHQWRVQRUPDWLYRV,,, $VVXQWRV
*HUDLV5HVVDOWDVHDLPSRUWkQFLDGDSUHVHQoDGHGLUHWRUHVHRXUHVSRQViYHLVGDVHPSUHVDVGHYLGDPHQWHFUHGHQFLDGRV
%HOR+RUL]RQWHGHRXWXEURGH*HUDOGR-DUGLP/LQKDUHV-~QLRU3UHVLGHQWH

Data da prova: 17/11/2019 - Inicio dos Programas: a partir de 01/03/2020.
O manual de instruções para acesso ao sistema e realização da inscrição e acompanhamento
das convocações será disponibilizado no site www.aremg.org.br Menu “Processo Seletivo”.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
FERNANDO JOSE CERELLO G. PEREIRA, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 844, com escritório à Al. Santos, 787, 13° andar, Cj. 132. Jardim
Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ
sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São Paulo/SP, nos
termos do Instrumento Contrato n° 10125458605, datado de 08/03/2013, no qual figura como Fiduciante LINDIANE RIBEIRO FERREIRA, brasileira,
autônoma, solteira, maior, CI-MG 12.181.956 SSP/MG, CPF/MF nº 050.128.616-04, residente à Rua Major Lage, 160, Bairro Ouro Preto, Belo
Horizonte/MG, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei n° 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 15 de
outubro de 2019, às 15:00 horas, “presencial” à Alameda Santos n° 787, 13° andar, Cj. 132 - Jardim Paulista em São Paulo/SP e “on-line”,
através do site: www.megaleiloes.com.br, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 401.734,87 (quatrocentos e um
mil setecentos e trinta e quatro reais e oitenta e sete centavos), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade consolidada em nome do credor
Fiduciário, que assim se descreve: IMÓVEL DA MATRÍCULA N° 130.309 DO OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE CONTAGEM/MG: Imóvel
Urbano, constituído pelo APARTAMENTO Nº 101, do EDIFÍCIO RESIDENCIAL DOS CISNES I, situado na Alameda dos Cisnes, nº 383, com
área total real de 87.1036016800m2, área privativa real de 46.5350m2, área real uso comum real de 20,2986016800m2, e sua respectiva fração
ideal de 0,126188 do terreno constituído pelo lote nº 16, da quadra 19, do BAIRRO DO CABRAL, neste município, com área de 360,00m2, com
frente medindo 12,00m, fundos medindo 12,00m para o lote 33, lado direito medindo 30,00m para o lote 17 e lado esquerdo medindo 30,00m para
o lote 15, demais limites e confrontações de acordo com a planta respectiva. A unidade tem direito a vaga de garagem de moto nº 08, descoberta
livre. Índice Cadastral nº 88220267001. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso
não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 29 de outubro de 2019, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 201.454,01 (duzentos e um mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e um centavo).
Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.megaleiloes.com.br e se habilitar acessando a página
deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas
habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do www.megaleiloes.com.br, respeitado o lance inicial e o
incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa
pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade
ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes
por conta do adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído
pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços
constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora
entregue em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme
estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão.
O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate.
O edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.megaleiloes.com.br, o qual o participante declara ter lido e concordado com
os seus termos e condições ali estabelecidos O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de
comunicação, consideram o horário oficial de Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro
de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária
Cooperativa Plena Logística ltda.
“Convocação de Eleição para os Conselhos Fiscal e Conselho de Administração”
“Prestação de Contas do Exercício de 2016 a 2018 e outros”.
A Diretora Técnica da Cooperativa Plena Logística Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº. 23.266.902/0001-70,
com sede e foro no município de Contagem, Minas Gerais, no exercício dos poderes que lhe são conferidos
pelo artigo 20, parágrafo 1º do Estatuto Social da Sociedade, CONVOCA os cooperados, para se reunirem
em Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 10 de outubro de 2019, á Av. Cel. Jove Soares Nogueira,
6DOD%DLUUR,QFRQ¿GHQWHV&RQWDJHP0*HPSULPHLUDFRQYRFDomRjVK 'R]HKRUDV FRP
DSUHVHQoDGH GRLVWHUoRV GRVVHXVDVVRFLDGRVHPSOHQRJR]RGRVVHXVGLUHLWRVVRFLDLVHPVHJXQGD
FRQYRFDomRjVK 7UH]HKRUDV FRPDSUHVHQoDGHò PHWDGH PDLVXPGHVHXVDVVRFLDGRVHP
SOHQRJR]RGRVVHXVGLUHLWRVVRFLDLVHHPWHUFHLUDH~OWLPDFRQYRFDomRjVK 4XDWRU]HKRUDV 
FRPDSUHVHQoDPtQLPDGH GH] GRVVHXVFRRSHUDGRVHPSOHQRJR]RGRVVHXVGLUHLWRVVRFLDLVGH
DFRUGRFRPRDUWGR(VWDWXWR6RFLDOD¿PGHVHUGHOLEHUDGDDVHJXLQWH2UGHPGR'LD1) 3UHVWDomR
GHFRQWDVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRDFRPSDQKDGDGHSDUHFHUGR&RQVHOKR)LVFDOFRPSUHHQGHQGR
a)5HODWyULRGHJHVWmRb)%DODQoR*HUDOGRV([HUFtFLRVGHDc) Demonstrativo das sobras
DSXUDGDVRXUDWHLRGDVSHUGDVGHFRUUHQWHVGDLQVX¿FLrQFLDGDVFRQWULEXLo}HVSDUDFREHUWXUDGDVGHVSHVDV
GD&RRSHUDWLYD3OHQD/RJtVWLFD/WGDHSDUHFHUGR&RQVHOKR)LVFDO2) Plano de atividade da sociedade para
RH[HUFtFLRVHJXLQWH3)'HVWLQDomRGDVVREUDVDSXUDGDVRXUDWHLRGDVSHUGDVGHGX]LQGRVHQRSULPHLUR
FDVRDVSDUFHODVSDUDRV)XQGRVREULJDWyULRV4)$SUHVHQWDomRGDVFKDSDVFRQFRUUHQWHVjHOHLomRGR
&RQVHOKR)LVFDOSDUDPDQGDWRDWpD$*2±$VVHPEOpLD*HUDO2UGLQiULDGRDQRGH GRLVPLOHYLQWH 
5)$SUHVHQWDomRGDV&KDSDVFRQFRUUHQWHVjHOHLomRGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDRPDQGDWRDWpD
$*2±$VVHPEOpLD*HUDO2UGLQiULDGRDQRGH GRLVPLOHYLQWHHWUrV 6)(OHLomRGR&RQVHOKR)LVFDO
SDUDRPDQGDWRDWpD$*2±$VVHPEOpLD*HUDO2UGLQiULDGRDQRGH GRLVPLOH9LQWH  (OHLomRGR
&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRSDUDRPDQGDWRDWpD$*2±$VVHPEOpLD*HUDO2UGLQiULDGRDQRGH GRLV
PLOHYLQWHHWUrV ,PSRUWDQWH$VVHPEOHLDJHUDOGRV&RRSHUDGRVpyUJmRVXSUHPRGDVRFLHGDGHGHQWUR
dos limites legais e estatutários, tendo poderes para decidir os negócios relativos ao objeto da sociedade
HWRPDUDVUHVROXo}HVFRQYHQLHQWHVDRGHVHQYROYLPHQWRHGHIHVDGHVWDHVXDVGHOLEHUDo}HVYLQFXODPD
todos, ainda que ausentes ou discordantes. O número de Cooperados nesta data é de 23.
Contagem, 25 de setembro de 2019.
Edivane de Almeida e Silva - Diretora Técnica.
COOPERATIVA PLENA LOGÍSTICA LTDA.

Zurich Minas Brasil Seguros S.A.

(GLWDOGH1RWL¿FDomR
REFERENTE À COBRANÇA DE CRÉDITOS INADIMPLIDOS
COM RISCO DA UNIÃO OU FUNDOS PÚBLICOS FEDERAIS, CUJA
ADMINISTRAÇÃO ESTÁ A CARGO DO BANCO DO BRASIL S.A.,
COMUNICANDO A ALTERAÇÃO DE CREDOR, VENCIMENTO DE DÍVIDA E
INSCRIÇÃO NO CADIN, DOS CRÉDITOS ADQUIRIDOS OU DESONERADOS
DE RISCO PELA UNIÃO, NA FORMA DA MP 2.196-3, DE 24.08.2001.
O Banco do Brasil S.A., conforme autorização concedida por meio da
Portaria do Ministério da Fazenda Nº 202, de 21 de julho de 2004, publicada
QR'LiULR2¿FLDOGD8QLmRGH127,),&$2 6 5(63216È9(/ ,6 
325 23(5$d2 ,1$',03/,'$ '( 3(6$ 71 $%$,;2 5(/$&,21$'2 6 
TXH D QmR UHJXODUL]DomR GD RSHUDomR QR SUD]R Pi[LPR GH  QRYHQWD  GLDV
contados a partir da data da publicação deste Edital:
D  resultará no encaminhamento do crédito não quitado à Procuradoria-Geral
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CNPJ/MF nº 17.197.385/0001-21 – NIRE 31.300.038.688
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 29 de março de 2019
Data, Hora e Local: Aos 29/03/2019, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Avenida Getúlio Vargas, nº
1.420, 5º e 6º andares, salas 501 a 505, 507 a 516, 521 e 601 a 621, Bairro Savassi, Belo Horizonte, MG, CEP 30.112-021.
Quorum: Presentes os acionistas, representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes do Livro
de Presença de Acionistas da Companhia, os membros da Administração, os representantes dos Auditores Independentes
da Companhia e o Atuário. Convocação: Dispensada na forma do artigo 124, parágrafo 4º da Lei nº 6.404/76. Mesa: Presidente: Edson Luis Franco; Secretária: Elaine Patrícia Bimbato Ordem do Dia: (I) Apreciar as contas dos administradores
da Companhia, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras, acompanhadas
do Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Atuário da Companhia, referentes ao exercício social encerrado
em 31/12/2018; (II) Deliberar sobre a aprovação da proposta de destinação do lucro líquido da Companhia referente ao
exercício social encerrado em 31/12/2018; (III) Fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia
para o exercício social de 2019; (IV) Ratificar a composição da Diretoria e as funções de Diretores responsáveis por área
perante à SUSEP, na forma que segue. Deliberações: Após exame e discussão acerca dos itens constantes da Ordem do
Dia, os acionistas presentes, representando a totalidade do capital social, deliberaram por unanimidade e sem ressalvas:
I) Aprovar as contas dos administradores, o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia
relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018, que foram publicados no “Diário Comércio Indústria & Serviços” e
no “Diário Oficial” ambos na edição de 28/02/2019, bem como aprovar o Parecer dos Auditores Independentes e do Atuário,
referentes ao exercício social findo em 31/12/2018. II) Aprovar a destinação integral do lucro líquido da Companhia referente
ao exercício social encerrado em 31/12/2018, no valor de R$ 13.202.858,84, para abatimento dos prejuízos acumulados,
restando ainda o valor de R$ 1.559.568.681,54. como prejuízo acumulado. III) Fixar o limite anual da remuneração global
dos administradores da Companhia em até R$ 1.662.379,82 para o exercício social de 2019. IV) Ratificar a composição
da Diretoria e as funções de Diretores responsáveis por área perante à SUSEP, na forma que segue: i. Diretor Presidente –
Edson Luis Franco – Mandato de 01.07.2016 até 01.07.2019; ii. Diretor – Manuel Leandro Rodriguez Vera – Mandato de
01.06.2018 até 31.05.2021; iii. Diretor – Marcio Benevides Xavier – Mandato de 03.10.2016 até 03.10.2019; iv. Diretor –
Miguel Iniesta Soria – Mandato de 06.02.2017 até 06.02.2020; v. Diretor – Roberto Eduardo Hernandez Martinez – Mandato
de 01.06.2018 até 31.05.2021; vi. Diretor – Peter Rebrin – Mandato de 06.11.2018 até 06.11.2021; e vii. Diretor – Walter
Eduardo Pereira – Mandato de 17.12.2018 até 17.12.2021; Funções de caráter executivo ou operacional: 1) Diretor
responsável pelas relações com a SUSEP, Sr. Walter Eduardo Pereira; 2) Diretor responsável técnico, Circular SUSEP
nº 234 e Resolução CNSP 321, Walter Eduardo Pereira; 3) Diretor responsável administrativo-financeiro, Sr. Miguel
Iniesta Soria; 4) Diretor responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos
de contabilidade, Sr. Miguel Iniesta Soria; 5) Diretor responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução
CNSP 143, Sr. Walter Eduardo Pereira; e 6) Diretor responsável pela contratação de correspondentes de microsseguro
e pelos serviços por eles prestados, Sr. Walter Eduardo Pereira. 7) Diretor responsável pela contratação e supervisão
de representantes de seguros e pelos serviços por eles prestados, Sr. Walter Eduardo Pereira. Funções de caráter de
fiscalização ou controle: 1) Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 9.613, de 03/03/1998, Circulares
Susep 234 e 445, Sr. Marcio Benevides Xavier; 2) Diretor responsável pelos controles internos, Sr. Marcio Benevides
Xavier; 3) Diretor responsável pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes, Sr. Marcio Benevides
Xavier. Administradores: Presentes os administradores da Companhia, consoante o disposto no art. 134, § 1º, da Lei
6.404/76. Auditores Independentes e Atuário: Presente os Auditores Independentes, contudo foi dispensada a presença
do Atuário. Conselho Fiscal: O Conselho Fiscal da Companhia não foi ouvido por não se encontrar instalado no período.
Documentos Arquivados: Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos
submetidos à apreciação da Assembleia, referidos nesta ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada
a Assembleia, sendo lavrada a presente Ata. São Paulo (SP), 29/03/2019. Assinaturas: Presidente: Edson Luis Franco;
Secretária: Elaine Patrícia Bimbato Acionista: Zurich Insurance Company Ltd., representada por seus Procuradores, Srs.
Edson Luís Franco e Zurich Life Insurance Company Ltda, representada por seu Procurador, Sr. Edson Luís Franco. Elaine
Patrícia Bimbato – Secretária da Mesa. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 7296014
em 09/05/2019. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

no foi de -6,6%. Essa diferença
é justificada pela taxa de desemprego permanecer maior
entre as mulheres. “Devido
às diferenças no mercado de
trabalho, as mulheres seguem
com menos renda disponível
para o pagamento de suas
contas atrasadas”, justifica o
presidente da CDL/BH.
Empresas - O volume de
empresas de Belo Horizonte
endividadas cresceu 4,43%
em agosto na comparação
com o mesmo período do
ano passado. Em 2018, esse
percentual foi 8,12%, o que
aponta que apesar de ainda
estar aumentando, o ritmo é
cada vez menor.
“A economia do País ainda
não conseguiu apresentar o
crescimento necessário para
se recuperar das perdas dos
últimos três anos e permitir que os empreendimentos
consigam quitar todos os seus
(Lei Municipal n.º 7.277, de 17 de janeiro
de 1997, e Deliberações Normativas do
COMAM n.º 39/02 e n.º 42/02) Tânia Almeida
Santana,responsável pelo empreendimento
denominado TAS INDÚSTRIA COMÉRCIO
E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS
FITOTERÁPICOS EIRELI, torna público
que protocolizou requerimento de Licença
Ambiental à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente - SMMA.
PARAIBUNA NORDESTE S.A.
CNPJ/MF N.º 17.551.763/0001-23
CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA
Ficam convocados os senhores acionistas da
Paraibuna Nordeste S.A. para participarem da
AGE a realizar-se no escritório da sua sede, na
Fazenda Pinheiros, s/n, Zona Rural, município de
Lima Duarte, MG, em 11 de outubro de 2019, em
primeira convocação, às 08:00 (oito horas) e, em
segunda e última convocação, às 08:30 (oito horas
e trinta minutos), para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: 1) Eleição dos membros do Conselho
de Administração e da Diretoria; 2) Outros assuntos
de interesse da Sociedade. Juiz de Fora (MG),
Lima Duarte-MG, 27 de setembro de 2019. Dirceu
Martins Villela Neto - Presidente do Conselho de
Administração.

-8Ë=2 '( ',5(,72 '$  9$5$ '26 )(,726 '$
)$=(1'$3Ò%/,&$081,&,3$/'(%(/2+25,=217(
(',7$/3$5$&21+(&,0(172'(7(5&(,526 $UW
GR'HFUHWR/HLQ 3UD]RGLDV3URFHVVRQ
 DomR GH 'HVDSURSULDomR
SURSRVWD SHOR 081,&Ë3,2 '( %(/2 +25,=217( HP
IDFHGH2GDLUGH'HXVHRXWURVDGYRJDGRV7KLDJR3HQLGR
0DUWLQV 2$%0*  -RVp &DUORV .DUOLWR 5RFKD
2$%0*  %UXQR 9LQLFLXV 1XQHV 'LDV 2$%0*
 &DUORV 5REHUWR GH )UHLWDV %RUJHV 2$%0*
)LQDOLGDGHOHYDUDRFRQKHFLPHQWRGHTXDOTXHU
LQWHUHVVDGR D SDUDTXHTXHUHQGRVHPDQLIHVWHFRPRGH
GLUHLWR QR SUD]R GH  GLDV TXH SHUDQWH HVWH -Xt]R
SURFHVVDPVHRVDWRVHWHUPRVSURFHVVXDLVUHODWLYRVDR
SURFHVVR HP UHIHUrQFLD SHOR TXDO SUHWHQGH R RUD
H[SURSULDQWHDGHVDSURSULDomRGRORWHGDTXDGUDGR
%DLUUR 3ODQDOWR 3RU VHU HVVD D H[SUHVVmR GD YHUGDGH
H[SHGLXVHRSUHVHQWHHGLWDOTXHVHUiD¿[DGRQRORFDOGH
FRVWXPH H SXEOLFDGR XPD YH] QR 0LQDV *HUDLV %HOR
+RUL]RQWHGHRXWXEURGH(X0DUWD0HVTXLWDGRV
6DQWRV*RPHV(VFULYm-XGLFLDORVXEVFUHYLSRURUGHPGR
00-XL]GH'LUHLWR([PR'U(OWRQ3XSR1RJXHLUD

débitos. Mas já estamos em um
ambiente econômico melhor,
o que tem proporcionado um
leve crescimento das vendas
para alguns segmentos e aumento das receitas das empresas”, explica o presidente
da CDL/BH.
“Por isso, apesar da inadimplência das empresas do varejo
ainda apresentar elevação, ela
vem aumentando em menor
intensidade, e em percentuais mais baixos a cada ano”,
acrescenta. Já em relação ao
mês imediatamente anterior,
a inadimplência se manteve
estável, sem apresentar crescimento ou queda.
O número de dívidas das
empresas da Capital, na
comparação anual (Ago.19/
Ago.18), apresentou crescimento de 1,28%. No mesmo
período do ano passado, a
elevação apresentada foi de
5,32%. Frente ao mês anterior,
a quantidade de contas em
atraso reduziu 0,37%. (Da
Redação)
COMPANHIA TRANSIRAPÉ DE TRANSMISSÃO
CNPJ 07.153.003/0001-04 - NIRE 3130002100-9
CONVOCAÇÃO
Em conformidade com o artigo 19 do Estatuto Social da
Companhia Transirapé de Transmissão, convoco Vossa
Senhoria para a Reunião do Conselho de Administração a
realizar-se em 1ª Convocação, no dia 14 de Novembro de 2019,
às 12 horas, e, em 2ª Convocação, no dia 22 de Novembro
de 2019, às 12 horas, por conferência telefônica, tendo como
referência a sede social da Companhia localizada na Avenida
do Contorno, nº 7962, sala 301, na Cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, para deliberar sobre a contratação de
empresa especializada que implantará os módulos 138kv para
as conexões Minas Novas 2 e Jequitinhonha, na SE Araçuaí 2.
Enio Luigi Nucci - Presidente do Conselho de Administração.

REDE ÂNCORA - MG IMPORTADORA, EXPORTADORA
E DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS S/A. CNPJ 05.916.
095/0001-01 - NIRE nº 3130001853-9. Edital de Convocação
de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária. Sociedade
anônima de capital fechado, com sede e foro da
companhia Av. Pres. Tancredo Neves, 4775, B. Castelo,
BHte/MG, CEP 31330-430, por sua diretoria, nos termos
do art. 124, da Lei 6.404/76, convoca os seus acionistas
para que compareçam à AGOE da companhia, no dia
23/10/2019, às 18hs em 1ª convocação, e às 18:30hs em 2ª
convocação, a ser realizada nas dependências da sua sede,
tendo como Ordem do dia: (a) Apresentação e aprovação
ĚŽƐ ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƟǀŽƐ ĐŽŶƚĄďĞŝƐ ĚŽ ĂŶŽ ĐĂůĞŶĚĄƌŝŽ ϮϬϭϴ͖
;ďͿ ůĞŝĕĆŽ ĚĞ ĚŝƌĞƚŽƌŝĂ Ğ ƉŽƐƐĞ͖ ;ĐͿ ƵŵĞŶƚŽ ĚŽ ĐĂƉŝƚĂů
social e apresentação do quadro de acionista atualizado
ĚĂĐŽŵƉĂŶŚŝĂ͖;ĚͿĂůƚĞƌĂĕĆŽĚŽĞƐƚĂƚƵƚŽƐŽĐŝĂůŝŶĨŽƌŵĂŶĚŽ
Ž ŶŽǀŽ ĐĂƉŝƚĂů ƐŽĐŝĂů͖ ;ĞͿ ŽƵƚƌŽƐ ĂƐƐƵŶƚŽƐ ĚĞ ŝŶƚĞƌĞƐƐĞ
ƐŽĐŝĂů͕ĐŽŵĂƌĞͲƌĂƟĮĐĂĕĆŽĚĞĚĞůŝďĞƌĂĕƁĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐ͕ƐĞ
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O Sr. JOSÉ RICARDO GONÇALVES PEREIRA, responsável pelo empreendimento
denominado JR & SILVA PROMOCOES,
SERVICOS DE SAUDE LTDA, nome fantasia: “PONTTUAL LABORATORIO DE
PROTESE”, inscrito no CNPJ sob o nº
27.162.771/0001-31, localizado na Rua José
Pedro Drumond, 216, bairro Floresta, no município de Belo Horizonte/MG, CEP: 30.150140, cuja atividade principal é “ serviços de
prótese dentária”, torna público que protocolizou requerimento de Licença Ambiental de
Operação Corretiva junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA.

RETIFICAÇÃO Nº 02 - EDITAL Nº 01/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA E A FUNDAÇÃO DE
DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA (FUNDEP), no uso de suas atribuições,
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Zurich Minas Brasil Seguros S.A.
CNPJ/MF nº 17.197.385/0001-21 – NIRE 31.300.038.688
Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 27 de fevereiro de 2019
Data, Hora e Local: Aos 27/02/2019, às 9:00 horas, na filial da Companhia, na Avenida Jornalista Roberto Marinho, nº 85,
São Paulo/SP. Quórum: Presentes os Conselheiros, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Conselheiros
da Companhia. Mesa: Presidente: Edson Luís Franco; e Secretária: Elaine Patricia Bimbato. Ordem do Dia: I) Aprovação
dos demonstrativos financeiras da Companhia. Deliberações: Por unanimidade dos Conselheiros presentes, deliberaram:
I) Aprovar, ad referendum da AGO, as demonstrações financeiras da Companhia para publicação do Balanço Patrimonial
referente ao exercício encerrado em 31/12/2018, conforme orientação do Comitê de Auditoria. Documentos Arquivados:
Foram arquivados na sede da Sociedade, devidamente autenticados pela Mesa, os documentos submetidos à apreciação
da Reunião, referidos nesta ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Reunião, sendo lavrada a
presente Ata. São Paulo, 27/02/2019. Assinaturas: Mesa: Edson Luis Franco – Presidente; Elaine Patricia Bimbato – Secretária. Conselheiros: Carlos Roberto Toledo, Edson Luis Franco, Luis Henrique Meirelles Reis. Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 7245719 em 01/04/2019. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG
Aviso de Abertura de Licitação
Pregão Eletrônico nº 2012008.418/2019. Objeto: Aquisição de materiais médico-hospitalares
do tipo CATETERES E OUTROS para a Clínica de Hemodinâmica do Hospital Governador
Israel Pinheiro, mediante fornecimento parcelado pelo período de 12 (doze) meses. Data da
sessão pública: 16/10/2019, às 08h00m (oito horas), horário de Brasília - DF, no sítio
eletrônico www.compras.mg.gov.br. O cadastramento de propostas inicia-se no momento
em que for publicado o Edital no Portal de Compras do Estado de Minas Gerais e encerra-se,
automaticamente, na data e hora marcadas para realização da sessão do pregão. O Edital
poderá ser obtido nos sites www.compras.mg.gov.br ou www.ipsemg.mg.gov.br. Belo
Horizonte, 02 de outubro de 2019. Marci Moratti Cardoso Anselmo – Gerente de Compras e
Gestão de Contratos do IPSEMG.

MAMONEIRA AGROPASTORIL S.A.
CNPJ nº 20.006.219/0001-05 - NIRE nº 3130009331-0
Ata da AGE: 1. Data, Hora e Local da Assembleia: Dia 01/10/2019, às 10h, na sede social da Cia., Natalândia/MG, na
Fazenda Mamoneira, CEP 38.658-000. 2. Convocação e Presença: Dispensada a publicação do Edital de Convocação,
tendo em vista a presença dos acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se evidencia das assinaturas
lançadas no Livro Presença de Acionistas, na forma do § 4º do art. 124 da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: Presidente: Salomão
Teixeira de Souza Filho, e Secretário: Saulo de Tarso Alves de Lara. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a redução do
capital social da Cia., julgado excessivo; (ii) a alteração do caput do art. 4º do Estatuto Social da Cia. para refletir a deliberação
anterior. 5. DELIBERAÇÕES: Em conformidade com as matérias trazidas na Ordem do Dia, as seguintes deliberações foram
tomadas, por unanimidade de votos, a saber: (i) Aprovar, nos termos do art. 173 da Lei das S.A., a redução voluntária do
capital social da Cia., considerado excessivo para as atividades atualmente contempladas em seu objeto social, dos atuais
R$4.680.000,00, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, para R$1.580.000,00, configurando,
portanto, uma redução no montante de R$3.100.000,00. (i.1) Referida redução de capital é realizada mediante cancelamento
de 3.100.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Cia., de acordo com e proporcionalmente
às participações societárias dos acionistas da Cia. na presente data, com a devida restituição dos recursos correspondentes
aos respectivos acionistas. (ii) Mediante aprovação da matéria trazida no item (i) acima, aprovar a alteração do caput do art.
4º do Estatuto Social da Cia., que passa a ter a seguinte redação: “Artigo 4º O capital social da Cia., totalmente subscrito e
integralizado em moeda corrente nacional, é de R$1.580.000,00, dividido em 1.580.000 ações ordinárias, nominativas, sem
valor nominal.” 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a Assembleia, da qual
se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos presentes assinada. Mesa: Salomão Teixeira de Souza
Filho – Presidente; Saulo de Tarso Alves de Lara – Secretário. Acionistas: AGFA Fundo de Investimento em Participações
Multiestratégia, por seu administrador Votorantim Asset Management Distribuidora de TVM Ltda., por seus Procuradores, Luiz
Armando Monteiro Sedrani e Denis Omati; GTR Brasil Participações Ltda., por Saulo de Tarso Alves de Lara. Natalândia,
01/10/2019. Mesa: Salomão Teixeira de Souza Filho - Presidente da Mesa; Saulo de Tarso Alves de Lara - Secretário.

