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ECONOMIA
CHUVAS EM MINAS

Atividade econômica é afetada no Estado
Empresas tiveram que suspender as operações de forma preventiva ou por serem atingidas pelo fenômeno natural
CRISTIANE MATTOS - REUTERS

MARA BIANCHETTI

As fortes chuvas que atingem Minas Gerais nos últimos
dias, além de terem deixado pelo menos 100 cidades
em situação de emergência
e terem matado dezenas de
pessoas entre a última sexta-feira (24) e o domingo (26), já
provocam prejuízos também
na economia do Estado. Com
o alto índice pluviométrico e a
falta de infraestrutura urbana
adequada para escoamento da
água, empresas de diversos
setores precisaram suspender
as operações e atividades de
forma preventiva ou após serem atingidas por enxurradas.
A Fiat Chrysler Automóveis
(FCA), com planta em Betim,
na Região Metropolitana de
Belo Horizonte (RMBH), por
exemplo, optou por cancelar
o segundo turno de produção
na última sexta-feira, liberando
os funcionários da fábrica,
assim como todo o corpo de
administração. Segundo a
assessoria de imprensa da
companhia, a ação ocorreu
em função dos alertas de risco
emitidos pela Defesa Civil do

Chuvas que atingiram Minas Gerais na semana passada causaram, pelo menos, 47 mortes

município devido às chuvas
na capital mineira.
Fábricas de outros setores e empresas de diferentes
segmentos, como comércio e
serviços também adotaram
algumas medidas como forma
de amenizar os impactos com
as chuvas dos últimos dias.
Agências, escritórios, galerias,
lojas e outros estabelecimentos
dispensaram os funcionários

ou permitiram que os mesmos
trabalhassem de casa de maneira preventiva ou até que se
restabeleça a ordem em suas
dependências – no caso das
unidades atingidas, de alguma
maneira, pelas chuvas.
Na semana passada, a capital mineira registrou a maior
chuva da história, segundo o
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Considerando o

período de 9 horas de quinta-feira (25) às 9 horas de sexta,
o acumulado de chuva chegou
a 171,8 milímetros. Foi o maior
volume registrado em 110
anos, desde que as medidas
meteorológicas começaram a
ser feitas em Belo Horizonte.
A reportagem entrou em
contato com as principais entidades representativas dos
setores de indústria, comér-

cio e serviços do Estado e de
Belo Horizonte para coletar
detalhes dos prejuízos. Todas
informaram ainda não ter
contabilizado as perdas. No
entanto, cada uma tem adotado diferentes medidas para
auxiliar os atingidos – sejam
eles associados ou não.
Ações - A Federação das Indústrias do Estado de Minas
Gerais (Fiemg), por exemplo,
informou que está liderando um movimento junto às
indústrias mineiras em prol
dos atingidos, se juntando ao
governo do Estado e à Cruz
Vermelha para a estruturação
de uma série de ações para
minimizar o sofrimento de
milhares de mineiros.
“Neste primeiro momento,
a Federação se reuniu com o
Serviço Voluntário de Assistência Social de Minas Gerais
(Servas) para levantar as necessidades prioritárias para
o atendimento às vítimas e
abriu um canal direto – pelo
telefone (31) 3263-4317 – para
que as indústrias doadoras
possam entrar e contato e
enviar os itens mais deman-

dados. Neste momento, são:
5 mil colchões, 10 mil conjuntos de lençóis e cobertores,
material de limpeza, água e
cestas básicas sem limite de
quantidade”, informou por
meio de nota.
Já a Câmara de Dirigentes
Lojistas de Belo Horizonte
(CDL-BH) está fazendo a interlocução entre os comerciantes
associados e o poder público
em casos necessários de algum
tipo de reparação. A intenção,
conforme a entidade, é agilizar
as soluções em casos de quedas
de árvore, estragos no asfalto,
passeio, rede elétrica, etc.
A Associação Comercial e
Empresarial de Minas (ACMinas) está coletando donativos,
em especial roupas e alimentos, destinados à população
afetada na capital mineira e
na RMBH. Os itens podem
ser entregues nos dias úteis,
na sede da entidade, na região
central de Belo Horizonte.
Por fim, a Federação do
Comércio de Bens, Serviços e
Turismo do Estado de Minas
Gerais (Fecomércio-MG) disse
que ainda está estruturando
suas ações.
DIVULGAÇÃO

Barragens continuam em estado de alerta
São Paulo - Empresas que possuam
barragens de mineração devem continuar em estado de alerta até a próxima sexta-feira (31) devido à previsão
de fortes chuvas nos próximos dias
nos Estados de Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Espírito Santo e Goiás, informou a Agência Nacional de Mineração
(ANM) ontem.
A agência reguladora da indústria
de mineração havia pedido monitoramento diário às empresas do setor na
quinta-feira (23), quando já projetava
intensas precipitações nos quatro Estados. Em Minas Gerais, as chuvas já
deixaram 47 mortos, segundo boletim
da Defesa Civil.
As chuvas também causaram uma
erosão na parte interna do reservatório
da barragem Sul Inferior, da mina Gongo Soco, operada pela Vale em Barão
de Cocais, região Central do Estado.
A empresa informou na noite de
sábado que a estrutura “se mantém estável”, e que acionou o chamado “nível
2” do Plano de Ação de Emergência do
empreendimento.
Os planos de ação preveem três níveis, sendo que o terceiro e mais alto é
acionado quando uma barragem está
sob risco de ruptura iminente ou com
rompimento já ocorrendo.
Agora, a ANM pediu que as equipes
de segurança de barragens mantenham
o monitoramento diário das condições
das estruturas durante a semana, em
especial quanto a seu estado de conservação.

A ANM também solicitou atenção
especial às tomadas d’ água de vertedouros de barragens, “para garantir a
capacidade vertente de acordo com o
projeto”.
Chuvas de maior intensidade devem
ocorrer na região centro norte de Goiás,
regiões litorâneas do Espírito Santo, região centro-sul de Minas Gerais e região
serrana do Rio de Janeiro, acrescentou
a agência, citando dados do Instituto
Nacional de Meteorologia (Inmet).
Além do aumento do nível de alerta
na barragem da mina Gongo Soco, as
precipitações em Minas Gerais levaram
ao transbordamento do reservatório de
uma pequena hidrelétrica da Omega
Geração em Monjolos.
A tensão com as chuvas e as preocupações com barragens vêm um ano após
o desastre gerado pelo rompimento de
uma barragem da Vale em Brumadinho,
em 25 de janeiro do ano passado, que
deixou centenas de mortos.
O Ministério Público de Minas Gerais
apresentou na semana denúncia contra
a Vale, a certificadora alemã TÜV SÜD
e 16 pessoas por crimes relacionados ao
rompimento da barragem em Brumadinho, incluindo acusação de homicídio
doloso duplamente qualificado contra
o ex-presidente da mineradora, Fabio
Schvartsman.
Já o Ministério Público Federal
aguarda a conclusão de uma perícia
para avançar em suas investigações e
apresentar uma denúncia pelo desastre.
(Reuters)
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Casa de Saúde e Maternidade Santa Fé S.A.
CNPJ 17.267.634/0001-08, NIRE 3130002319-2
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da Casa
de Saúde e Maternidade Santa Fé S.A., CNPJ
17.267.634/0001-08, NIRE 3130002319-2 para
se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária
(AGE), a realizar-se no dia 05 de Fevereiro de 2020
às 19h00min, na Rua Gustavo Pena, nº 135, bairro
Horto, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015-060, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: AGE: a)
Deliberar sobre a autorização para venda (alienação) da
totalidade do imóvel situado entre a Rua Pouso Alegre
nº 2111, Rua Gustavo Pena, nº 128 e Rua Professor
Galba Veloso, nº 159, inscrito na matrícula de nº
20.749 do 4º Registro de Imóveis de Belo Horizonte/
MG, cujas condições de venda (valor, condições
de pagamento) serão deliberadas na assembleia; b)
Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho
de Administração; c) outros assuntos de interesse da
sociedade. Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2020.
MARCOS LIMA DE MEDEIROS
Presidente do Conselho

Reservatório da central hidrelétrica da Omega Geração em Monjolos transbordou com as chuvas

PCH é desativada temporariamente
São Paulo - Uma pequena
central hidrelétrica (PCH)
da Omega Geração foi impactada pelas fortes chuvas
em Minas Gerais e teve de
ser desativada temporariamente para reparos após um
transbordamento do reservatório e “algumas avarias”
na barragem, informou a
companhia em comunicado
ontem.
O incidente ocorre em
meio a intensas chuvas nos
últimos dias que deixavam
ao menos 48 mortos no Estado, de acordo com informações da Defesa Civil
mineira.
SPE - PARAUAPEBAS EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ: 21.143.330/0001-06 - NIRE 31210245111
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam convocados os sócios da SPE –
PARAUAPEBAS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA., (“Sociedade”) a se
reunirem em Reunião de Sócios, a ser realizada
em primeira convocação no dia 05 de fevereiro de
2020, às 14h30min, na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, na Rua da Bahia, nº 1.900,
DQGDU%DLUUR/RXUGHV&(3D¿PGH
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Aumento
do capital social da Sociedade; 2. Alteração da
administração da Sociedade, com eleição de novos
membros; 3. Alteração do endereço da sede da
Sociedade; e 4. Inclusão de cláusula no Contrato
Social prevendo a possibilidade de exclusão
extrajudicial de sócios. Nova Lima/MG, 16 de
janeiro de 2020.
Guilherme Augusto Santos Lodi
Leonardo Leão Figueiredo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI
DCJ PARTICIPAÇÕES LTDA.
CNPJ 27.622.341/0001-55 / NIRE 3121084709-9
ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2020
DATA, HORÁRIO e LOCAL: 10 de janeiro de 2020, às 9:00 horas, na sede da sociedade, localizada Avenida Álvares
Cabral, nº 381, sala 906, Bairro Lourdes, CEP 30170-001. CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, nos termos do §2º,
do artigo 1.072 do Código Civil, tendo em vista a presença da totalidade dos sócios. PRESENÇA: JULIANA APARECIDA
FORTES LOBO, brasileira, separada judicialmente, psicóloga, nascida em 24/11/1969, portadora da Carteira de Identidade
nº MG-5.017.079, expedida pela Polícia Civil/MG, inscrita no CPF sob o nº 838.327.346-00, residente e domiciliada em Nova
Lima – MG na Rua das Buganvilias, nº 1644, Condomínio Morro do Chapéu, CEP 34.010-543; CARLA SILVA ARAUJO
GRECO, brasileira, solteira, administradora de empresas, nascida em 06/10/1978, portadora da Carteira de Identidade nº
MG-8.419.770, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF sob o nº 030.848.906-33, residente e domiciliada em Belo Horizonte
– MG na Rua República Argentina, nº 704, apto. 202, Bairro Sion, CEP 30.315- 490; e DANIEL SILVA ARAUJO GRECO,
brasileiro, casado sob o regime da separação total de bens, representante comercial, nascido em 06/09/1974, portador
da carteira de identidade M-6.057.235, expedida pela SSP/MG e inscrito no CPF sob o nº 917.948.466-20, residente
e domiciliado em Belo Horizonte – MG na Rua Barbara Heliodora, nº 66, apto. 201, Bairro Lourdes, CEP 30.180-130,
representando a totalidade do capital social. MESA: Presidente: Daniel Silva Araujo Greco; e Secretária: Juliana Aparecida
Fortes Lobo. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre a redução do capital social da Sociedade, por ser considerado excessivo
em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil. DELIBERAÇÕES: Foram
adotadas, por unanimidade de votos e sem ressalvas, a seguinte deliberação: Aprovar a redução do capital social da
sociedade, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social, nos termos do artigo 1.082, II, do Código Civil, de
R$4.450.000,00 (quatro milhões, quatrocentos e cinquenta mil reais) para R$4.230.000,00 (quatro milhões, duzentos e trinta
mil reais), mediante restituição em dinheiro das quotas aos seus sócios no valor total de R$ 220.000,00 (duzentos e vinte mil
reais), na seguinte proporção: a) JULIANA APARECIDA FORTES LOBO, restituição no valor de R$ 66.000,00 (sessenta e
seis mil reais); b) CARLA SILVA ARAUJO GRECO, restituição no valor de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais); c) DANIEL
SILVA ARAUJO GRECO, restituição no valor de R$ 77.000,00 (setenta e sete mil reais). A administração da Sociedade
¿FDGHVGHMiDXWRUL]DGDDSURFHGHUFRPWRGRVRVDWRVQHFHVViULRVSDUDTXHVHHIHWLYHDUHGXomRGRFDSLWDOVRFLDOFRP
a publicação desta ata, alteração do contrato social e realização dos pagamentos ora aprovados. ENCERRAMENTO:
1DGDPDLVKDYHQGRDWUDWDUIRLODYUDGDHOLGDDSUHVHQWHDWDTXHDFKDGDFRQIRUPHIRLDVVLQDGDSHORVSUHVHQWHV%HOR
Horizonte, 10 de janeiro de 2020. Mesa: Daniel Silva Araujo Greco - Presidente. Juliana Aparecida Fortes Lobo - Secretária.
Sócios:Juliana Aparecida Fortes Lobo - Sócia; Carla Silva Araujo Greco - Sócia; Daniel Silva Araujo Greco - Sócio

“Como decorrência, a
PCH Serra das Agulhas foi
desligada no sábado pela
manhã e passará um período
- a ser informado ao mercado
no futuro - desativada para
reparos”, afirmou a Omega
no comunicado.
A usina Serra das Agulhas
fica em Monjolos, na região
Central do Estado, a cerca
de 250 quilômetros de Belo
Horizonte. Em operação
desde abril de 2017, ela tem
capacidade instalada de 30
megawatts.
A Omega afirmou que o
rio Pardo Pequeno, onde a
usina está localizada, atingiu uma vazão equivalente
a quase 100 vezes a média
histórica.
“O aumento de vazão...
O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE
UBERLÂNDIA, no uso de suas atribuições,
torna público o Resultado dos Recursos
contra o Indeferimento das inscrições,
reserva de vagas destinadas à pessoas com
GH¿FLrQFLD QHJURV H SDUGRV H FRQGLomR
HVSHFLDO SDUD UHDOL]DomR GDV SURYDV $
íntegra do resultado será divulgado nos
HQGHUHoRVHOHWU{QLFRVZZZGPDHPJJRY
EU H ZZZJHVWDRGHFRQFXUVRVFRPEU

Aviso de Prorrogação de Prazo para abertura de Licitação: A Prefeitura Municipal de
Itanhomi, torna público, para conhecimento de todos, a PRORROGAÇÃO do prazo de abertura
do Processo Licitatório nº 054/2019 - Modalidade: CONCORRÊNCIA Nº 001/2019, referente
à contratação de empresa para execução de obra remanescente de construção de Unidade
Básica de Saúde, publicado no Diário do Comércio (edição do dia 10/12/2019, página 8,
parte inferior da coluna 1). Assim onde se lê: 1º - "que fará realizar no dia 28/01/2020, às
08:00 h", leia-se: "que fará realizar no dia 05/02/2020, às 08:00 h". 2º - "Os envelopes deverão
ser protocolados na Prefeitura até às 08:00 h do dia 27/01/2020", leia-se: "Os envelopes
deverão ser protocolados na Prefeitura até às 08:00 h do dia 05/02/2020". Itanhomi, 23 de
janeiro de 2020. Dr. Raimundo Francisco Penaforte - Prefeito Municipal.
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A Smart Bakery Comércio e Distribuição de Produtos Alimentícios EIRELI,
por determinação da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – SEMMAD, torna público
que foi solicitado através do Processo
Administrativo nº 5451917170, a LicenoD $PELHQWDO 6LPSOL¿FDGD ± /$6&$'$6752±&/$66(SDUDDDWLYLGDGH
de comércio e distribuição de produtos
alimentícios, localizada na Rua Gracyra
Resse de Gouveia, nº 135-A galpão 2,
Distrito Industrial Jardim Piemont Norte,
&(3%HWLP0*

levou a Omega e as autoridades a executarem o Plano de Ação de Emergência
(PAE) da usina, conforme
as normas de segurança. A
rápida resposta da Omega e
diligente execução do PAE
pela empresa garantiu que o
aumento da vazão ao longo
do sábado não gerasse vítimas ou consequências de
maior impacto ao entorno”,
afirmou a empresa.
De acordo com a elétrica,
a casa de força, subestação
e linha de transmissão da
hidrelétrica não sofreram
avarias.
Dados do Instituto Nacional de Meteorologia citados
pela Omega apontam que
houve 57 horas seguidas
de chuva na região nos últimos dias, com os índices
de precipitações tendo em
apenas 5 dias superado a média histórica para o mês de
janeiro em 132%. (Reuters)
EDITAL DE LEILÃO
Filatélica MG Leilões – Filatelia e Numismática – O Leiloeiro Errol Flynn Lopes Pereira dos
Reis JUCEMG 653, torna público que levará a leilão,
no dia 17/01/2020 às 18:00hs, onde serão leiloados moedas, selos e outros. Endereço: Rua Alagoas,
1314 Loja 24C - Funcionários. A visitação será dia
16/01/2020 de 10 às 18hs. Informações : 31 3221-1003.
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