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Confiança do setor
atinge maior nível no
Estado desde 2010

Em dezembro, Icei-MG alcançou a marca de 64,6 pontos
MICHELLE VALVERDE

Os empresários industriais
de Minas Gerais estão mais
confiantes em relação ao cenário econômico. O Índice
de Confiança do Empresário
Industrial (Icei), em dezembro,
apresentou a segunda alta consecutiva, saindo de 62,6 pontos
em novembro, para 64,6 pontos
em dezembro. O índice ficou
0,9 ponto acima do apurado em
dezembro de 2018 e alcançou
o maior valor desde junho de
2010 (65,7 pontos). A queda da
taxa de juros aliada à inflação
controlada e a aprovação da
reforma da Previdência estão
entre os fatores que contribuíram para o aumento do
otimismo do empresário. Os
dados foram divulgados ontem
pela Federação das Indústrias
do Estado de Minas Gerais
(Fiemg).
De acordo com a analista de
Estudos Econômicos da Fiemg,
Daniela Muniz, o resultado
aponta empresários confiantes
pelo 15º mês consecutivo, com
indicador acima de 50 pontos
– fronteira entre confiança e
falta de confiança.
O Icei nacional também
aumentou pela segunda vez
sucessiva, com elevação de
1,8 ponto na passagem de
novembro (62,5 pontos) para
dezembro (64,3 pontos).
“É um resultado bem positivo e mostra que o empresário
de Minas Gerais está mais
otimista. Isso é importante
para que ocorra o aumento
da produção e a retomada dos

investimentos. Ações que são
importantes para a geração
de mais empregos e renda e
que estimulam o consumo e
a economia”, disse Daniela.
O resultado positivo, segundo a Fiemg, deve-se à melhora
do ambiente macroeconômico,
o que foi importante para elevar a confiança do empresário
industrial. Dentre os fatores que
estão tornando o ambiente de
negócios mais favorável estão
à aprovação da reforma da
Previdência, a queda da taxa
básica de juros, a recuperação
gradual do mercado de trabalho, a inflação sob controle e o
avanço do crédito.

Componentes - Daniela explica que o Icei resulta da
ponderação dos índices de condições atuais e de expectativas
dos empresários industriais,
que variam de 0 a 100 pontos.
Valores acima de 50 pontos
indicam percepção de situação
atual melhor e expectativa
positiva para os próximos
seis meses, respectivamente.
O componente de condições
atuais avançou 2,8 pontos
entre novembro (56,5 pontos)
e dezembro (59,3 pontos), o
sexto mês consecutivo de alta.
O indicador mostrou empresários mais satisfeitos com a
situação atual das economias

Melhora do ambiente macroeconômico favoreceu o crescimento do otimismo entre empresários

brasileira e mineira e de suas
empresas. O resultado das
condições atuais foi 8,3 pontos
superior ao de dezembro de
2018 (51,0 pontos) e o melhor
desde junho de 2010 (59,4
pontos).
Alta também foi verificada
no componente de expectativas para os próximos seis
meses, que cresceu 1,5 ponto
em dezembro (67,2 pontos),

frente a novembro (65,7 pontos), revelando maior otimismo
dos empresários quanto às
economias do País e do Estado
e com relação a suas indústrias.
Com o resultado de dezembro, o índice alcançou o nível
mais elevado desde junho
de 2010 (68,9 pontos), com
exceção apenas do período de
novembro de 2018 a fevereiro
de 2019.

“Vale destacar que, de novembro de 2018 a fevereiro
de 2019, os resultados foram
inflados pelas expectativas dos
empresários após as eleições”,
disse Daniela.
A pesquisa Índice de Confiança do Empresário Industrial foi feita em 82 grandes
empresas, 77 médias e 73 pequenas entre os dias 2 e 11 de
dezembro de 2019.

Produção de aço bruto cai 8,8% de janeiro a novembro
A produção brasileira de
aço bruto foi de 29,8 milhões
de toneladas no acumulado
de janeiro a novembro de
2019, o que representa uma
queda de 8,8% frente ao mesmo período do ano anterior.
A produção de laminados,
no mesmo período, foi de
20,8 milhões de toneladas,
queda de 5,7% em relação ao
registrado no mesmo acumulado de 2018. A produção de
semiacabados para vendas
totalizou 8,0 milhões de toneladas de janeiro a novembro
de 2019, uma retração de
11,7% na mesma base de
comparação.
As vendas internas foram

de 17,1 milhões de toneladas
de janeiro a novembro de
2019, o que representa uma
retração de 2,1% quando
comparada com o apurado
em igual período do ano
anterior.
O consumo aparente nacional de produtos siderúrgicos foi de 19,1 milhões de
toneladas no acumulado até
novembro de 2019. Este resultado representa uma queda
de 2,5% frente ao registrado
no mesmo período de 2018.
As importações alcançaram 2,2 milhões de toneladas
no acumulado do ano, uma
retração de 0,8% frente ao
mesmo período do ano ante-

rior. Em valor, as importações
atingiram US$ 2,3 bilhões e
recuaram 5,4% no mesmo
período de comparação.
As exportações atingiram
11,8 milhões de toneladas, ou
US$ 6,8 bilhões, de janeiro
a novembro de 2019. Esses
valores representam, respectivamente, retração de 6,7%
e 16,2% na comparação com
o mesmo intervalo de 2018.
Em agosto do ano passado,
houve alteração na metodologia de apuração dos dados
de exportação divulgados
pelo MDIC, o que trouxe
inconsistências nos números
do segundo semestre do ano.
Desta forma, as variações das

exportações do acumulado
de janeiro a novembro de
2019, quando comparadas
com o mesmo período de
2018, devem ser analisadas
com atenção.
Mês - Em novembro de
2019, a produção brasileira de aço bruto foi de 2,6
milhões de toneladas, uma
redução de 10,5% frente ao
apurado no mesmo mês
de 2018. Já a produção de
laminados foi de 1,7 milhão
de toneladas, 17,3% inferior
à registrada em novembro
de 2018. A produção de
semiacabados para vendas
foi de 799 mil toneladas,

um incremento de 3,4%.
O consumo aparente de
produtos siderúrgicos foi
de 1,7 milhão de toneladas,
2,1% inferior.
As importações de novembro de 2019 foram de
128 mil toneladas e US$ 156
milhões, uma queda de 25,6%
em quantum e 23,5% em
valor na comparação com o
registrado em novembro de
2018. As exportações foram
de 1,1 milhão toneladas, ou
US$ 544 milhões, o que resultou em queda de 17,0% e
35,5%, respectivamente, na
comparação com o ocorrido
no mesmo mês de 2018. (Com
informações do Aço Brasil)
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Endividamento sobe e alcança 75,9% dos belo-horizontinos

JULIANA SIQUEIRA

O endividamento familiar
aumentou 5 pontos percentuais em novembro na comparação com o mesmo período
do ano passado, chegando
a 75,9% da população belo-horizontina. Os dados são da
Pesquisa de Endividamento e
Inadimplência do Consumidor (Peic) de Belo Horizonte,
elaborada pela Federação do
Comércio de Bens, Serviços e

Turismo do Estado de Minas
Gerais (Fecomércio-MG), com
dados da Confederação Nacional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC). Já
em relação a outubro (76,6%),
houve queda de 0,7 ponto
percentual.
A economista da Fecomércio-MG, Bárbara Guimarães,
ressalta que esses números
têm a ver com o uso de recursos como cartão de crédito e
financiamentos, por exemplo.

“O presidente da PORTOCARTRUCK BRASIL no uso de suas atribuições legais e estatuarias,
e em conformidade ao estatuto social, convoca os interessados para assembléia geral
extraordinária a ser realizada no dia 03 de Janeiro de 2020, Rua Rio Colorado, 297, Riacho
das Pedras, Contagem, Minas Gerais, as 09:00 horas em primeira convocação e as 10:00
horas em segunda convocação, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia; 1- Deliberar
acerca de alteração do estatuto da associação; 2- Renúncia de membros da Diretoria executiva
e conselho fiscal; 3- Eleição dos novos membros da diretoria e conselho fiscal; 4- Aprovação
das contas da diretoria atual.” Belo Horizonte, 20 de Dezembro de 2019.

COBUCCIO SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A. CNPJ/MF: 32.372.085/0001-25 - NIRE: 31300124011 - Ata de
Reunião do Conselho de Administração em 12/12/2019. Data, Hora e Local: 12/12/2019, às 10:00 em Monte
Belo-MG. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, face a presença da todos os membros do conselho de
administração da companhia. Mesa: presidente: Sr. Adriano Cobuccio; secretário: Célio Alves de Oliveira Júnior. Ordem
do dia e Deliberações: 1. Análise da proposta da Diretoria da Companhia que tem por objeto a emissão privada de
debêntures simples; (ii) Fixação das características das debêntures a serem emitidas; (iii) Autorizar a respectiva Escritura
de Emissão Privada de Debêntures. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente deu por encerrada a
Reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Registrada sob o nº 7610338
em 17/12/2019 - Marinely de Paula Bonfim - Secretária-Geral.

Edital de CITA O - prazo de 20 (vinte) dias. A MMª. Juiza de Direito Drª. Sora a Hassan Baz Láuar, em pleno exercício do
cargo e na forma da lei, etc... Faz saber aos que virem ou deste edital tiverem conhecimento, que perante este Juízo e Secretaria
tramitam os autos do processo nº 0024.15.043.436-3, Ação de Cobrança que Mills Estruturas e Serviços de Engenharia S/A
move contra Dservice Manutenções e Montagens Ltda. o presente edital para citar o réu DSERVICE MAN TEN ES E
MONTAGENS LTDA, por seu representante legal, residente e domiciliado em local incerto e não sabido, sobre os termos da
presente ação, em que a parte autora requer se a a ação ulgada procedente para condenar a requerida no pagamento da
quantia de R$1.087.110,96, a ser acrescida dos uros moratórios e custas processuais, bem como honorários advocatícios.
Ciente de que, não contestada a ação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados do final do prazo deste edital, presumir-seão como verdadeiros os fatos articulados pela parte Autora. Ciente ainda, que, em caso de revelia, será nomeado curador
especial, nos termos do art. 257, inc. IV do CPC/2015. Pelo que se expediu o presente edital que será publicado e afixado em
local de costume. Belo Horizonte, 26 de agosto de 2019.
K-1 e20/12

O SENAR MINAS ESTÁ COM OPORTUNIDADE PARA:

ANALISTA TÉCNICO DE FPR
Local de Trabalho: Belo Horizonte – Minas Gerais
Horário: de segunda à sexta-feira, de 8h às 17h.
Atividades: Assessorar e coordenar programas/
projetos em todos os segmentos agronômicos
e apoiar o processo de supervisão nos eventos
(cursos, seminários, oficinas) da área, com ênfase
em projetos de agricultura irrigada, agricultura de
precisão, drones (com interpretação de imagens) e
produção agroecológica ou orgânica em diferentes
tipos de culturas. Buscar parcerias e realizar pesquisas de campo e com entidades de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico para aperfeiçoamento
de planos instrucionais.
Requisitos:
• Experiência comprovada com desenvolvimento
de projetos e atuação em campo nas atividades
descritas acima.
• Ensino superior completo em Engenharia Agronômica ou Engenharia Agrícola.
• Disponibilidade para residir em Belo Horizonte e
para viajar constantemente por todo estado. Carteira nacional de habilitação em vigor, prática de direção em estradas e inscrição no órgão de classe.
• Pacote Office (Word, Excel, Power Point, internet)

intermediário.
• Desejável experiência no Programa ATeG (Assistência Técnica e Gerencial) e possuir capacitação metodológica para atuar em ações de
Formação Profissional Rural e Promoção Social do Senar Minas.
Salário e benefícios compatíveis com o mercado.
Etapas do processo de seleção:
• 1ª Fase: Análise e seleção de currículo, de acordo
com o perfil da vaga.
• 2ª Fase: Provas técnica, língua portuguesa, conhecimentos gerais e redação.
• 3ª Fase: Prova Pacote Office, avaliação psicológica
e entrevista comportamental.
• 4ª Fase: Dinâmica e entrevista com o gestor.
*Todas as etapas são eliminatórias.
*Será considerado classificado, o candidato que obtiver o mínimo de 70% na avaliação.
*Também serão consideradas pessoas com deficiência (Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015).
* Validade do processo de seleção: Os candidatos
serão classificados e poderão ser chamados (em até
dois anos) para assumir a função. O processo seletivo será utilizado para criar um cadastro de reserva.

Os interessados devem encaminhar os currículos até às 17h.
do dia 10/01/2020 para: rh@sistemafaemg.org.br.

Isso significa, portanto, que
as pessoas estão consumindo
mais, apontando para um
cenário mais positivo.
“Observando de uma maneira macro, quando analisamos os dados comparando
ao mesmo período de 2018, a
gente vê que a economia está
aquecendo, está indo para um
bom caminho”, diz ela.
Embora os números mostrem uma leve queda do endividamento em novembro

em relação a outubro, evidenciando, portanto, um consumo
um pouco menor, Bárbara
afirma que é natural haver
essas oscilações. “A economia
ainda não teve uma retomada
brusca”, pondera ela.
Fim de ano - Ao mesmo tempo
em que o número de endividados cresceu, também foi
verificada uma leve alta no
número de inadimplentes.
De acordo com os dados da

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA DO SINDICATO DOS
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE BELO HORIZONTE – SINDIBEL O Presidente do Sindicato
dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte - SINDIBEL, Sr. Israel Arimar de Moura, no uso de
suas atribuições estatutárias, convoca todos os integrantes da categoria de Servidores e Empregados
Públicos do Município de Belo Horizonte, em atividade ou aposentados, para participarem de Assembléia
Geral Extraordinária, a ser realizada às 09 horas em primeira chamada e em segunda chamada às
09:30 horas, com qualquer número dos presentes, no dia 27 de dezembro de 2019, sexta-feira, na sede
da entidade sindical, situada na Av. Afonso Pena, n° 726, 18° andar, Centro, Belo Horizonte/MG, CEP:
30130-003, para deliberar sobre a seguinte pauta: a) Apresentação e leitura para debate e discussão
da proposta de inclusão no estatuto social da entidade do sócio de benefícios, b) Demais propostas de
alteração estatutária encaminhadas pela Diretoria do SINDIBEL. Belo Horizonte/MG, 20 de dezembro
de 2019. ISRAEL ARIMAR DE MOURA Presidente do SINDIBEL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção Pesada de Minas Gerais – SITICOP-MG, convoca todos os trabalhadores da categoria profissional representada por esta entidade sindical para comparecerem a Assembléia Geral Ordinária que será realizada na sede da
Avenida Gal. Olimpio Mourão Filho, nº. 281, bairro Planalto – Belo Horizonte/MG, no dia 23 de
dezembro de 2019, as 7:00h em primeira convocação, e em não atingido o quorum estatutário,
com qualquer número de presentes as 8:00h em segunda convocação, para deliberarem sobre
os seguinte ordem do dia: a) Apreciação e aprovação das contas do exercício 2019; b) Discussão e apreciação da dotação orçamentária para o exercício de 2020; c) Assuntos Gerais. Belo
Horizonte, 19 de dezembro de 2019.José Antônio da Cruz - Presidente
15ª Vara Cível - Comarca de Belo Horizonte – Edital de Citação. Prazo: 20 dias. O Dr. Eduardo Henrique de Oliveira Ramiro, Juiz
de Direito, em pleno exercício de seu cargo, na forma da lei, etc... Faz saber pelo presente edital aos que virem ou dele
conhecimento tiverem, especialmente a ré Transportadora Sanfer E Tafarelo Ltda, CNPJ nº 04.200.326/0001-13, que por este
Juízo tramitam os autos da Ação de Depósito por conversão, nº 0024.10.018191-6, anteriormente Ação de Busca e Apreensão
(DL 911/69), movida por Banco Volkswagen S/A, CNPJ nº 59.109.165/0001-49, em face da ré acima nomeada, alegando,
através de sua procuradora Dra. Ana Luiza Duro Keller - OAB/MG 117.879, em síntese, que a requerente concedeu ao requerido
um crédito no valor de R$546.250,00 (quinhentos e quarenta e seis mil, duzentos e cinquenta reais), por meio dos Contratos de
Abertura de Crédito de números 110912, 132361, 112350 e 135295, oferecendo o requerido em garantia ao cumprimento dos
contratos, por alienação fiduciária, os seguintes veículos: 1) CH Cam VW 19.320 CLC, placa GVQ-4685; 2) CAM 19.320
Constella, placa GVQ-6945; 3) Semi Reboque Furgão, Chassi 9ADF146367S235478; 4) Semi Reboque Duralum, CHASSI
94BF145378R007785. Alega que o requerido encontra-se inadimplente com suas obrigações. Apesar das tentativas para
apreensão de todos os bens supramencionados, a requerente logrou êxito apenas quanto aos veículos nº 2 e nº 3 (citados
acima). Assim, requerida e deferida a conversão da Ação de Busca e Apreensão em Depósito, é o presente para citar
Transportadora Sanfer E Tafarelo Ltda de todo conteúdo da ação, para, no prazo de 05 (cinco) dias: a) entregar os bens,
depositá-los em Juízo ou consignar o valor do débito; b) contestar a ação. Fica advertida a ré de que será nomeado curador
especial em caso de revelia. Para conhecimento de todos expediu-se o presente edital que será afixado no local de costume e
K-20e21/12
publicado na forma da lei. Belo Horizonte, 24 de abril de 2018

CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MINAS GERAIS S.A.
CNPJ: 17.357.641/0001-09 – NIRE 31300019748
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente do Centro Oftalmológico de Minas Gerais S.A. (“Companhia”), no uso de suas atribuições, convoca
os acionistas para se reunirem, em segunda convocação, em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 23
de dezembro de 2019, às 19:00 horas, na sede da Companhia, com o objetivo de deliberar a respeito das seguintes
mat rias a inclusão do parágrafo segundo, no artigo 36, do estatuto social, a fim de definir que as operações de
integralização das ações de propriedade dos acionistas, no capital de pessoas jurídicas sob controle comum, em
relação à Companhia, não estarão sujeitas às disposições referentes a transferências a terceiros; (b.1) aprovação da
proposta de cisão parcial da Companhia, com versão do acervo cindido a sociedade de idêntica composição societária,
constituída exclusivamente para esse fim, nos termos da justificação e protocolo, elaborados pela administração,
contendo descrição das condições da operação b.2 aprovação do laudo de avaliação dos ativos que compõem o
acervo cindido b.3 ratificação da nomeação da empresa especializada responsável pela elaboração do laudo b.4
aprovação dos termos do ato constitutivo da sociedade que será criada para absorver o acervo cindido b.5 eleição
dos administradores da sociedade a ser constituída e c autorização para que a Diretoria pratique os expedientes
necessários à implementação das deliberações acima. Os documentos relacionados às matérias a serem discutidas na
Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia. Belo Horizonte, 17
de dezembro de 2019. Gustavo Carlos Heringer (Presidente do Conselho Administração)

pesquisa, enquanto em outubro o índice chegou a 29,6%,
em novembro passou para
31,2%, incremento de 1,6 ponto
percentual.
O período de fim de ano tem
sua parcela de responsabilidade em relação a esses números,
de acordo com a economista
da Fecomércio-MG. “Isso é
algo comum de acontecer.
O fim do ano mexe com os
sentimentos das pessoas. Todo
mundo quer presentear, há
confraternização no trabalho,
na família, entre amigos, o
que acaba fazendo com que
as pessoas gastem muito”,
diz ela.
Além disso, existe também a questão do desemprego, conforme frisa Bárbara Guimarães. “O índice
de desemprego ainda é alto,
acaba restringindo o orçaGustavo Costa Aguiar Oliveira, Leiloeiro Oficial MAT. JUCEMG nº 507 torna público que
realizará um leilão online, por meio do Portal:
www.gpleiloes.com.br, com abertura no dia
18/12/2019 e encerramento no dia 14/01/2020
às 14:00 horas, para alienação de ativos excedentes da empresa PC PLACE. Normas para
participação estão registradas no Cartório do 1º
Ofício de Reg. de Títulos e Docs. de BH sob o
nº: 01419286. Informações sobre visitação aos
bens e edital completo poderão ser obtidas no
site: www.gpleiloes.com.br ou com a equipe do
leiloeiro pelo tel.: (31) 3241-4164.

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE
BENEFICIAMENTO E TRANSFORMAÇÃO DE
VIDROS E CRISTAIS PLANOS DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Associados Regulares do Sindicato das Indústrias de Beneficiamento e Transformação de Vidros
e Cristais Planos do Estado Minas Gerais convocados
para a Assembleia Geral a se realizar no dia 10 (dez)
de janeiro de 2020, às 17h em primeira convocação e
as 17h15 em segunda convocação, na Av. do Contorno,
4456 – 5º Andar – Sala 9 - Edifício Robson Braga –
Funcionários, no município de Belo Horizonte - MG,
para eleição da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados
junto ao Conselho de Representantes da FIEMG e seus
respectivos suplentes, devendo o requerimento de registro de chapas ser apresentado nesta assembleia das
17h15 às 17h30. Às 17h31 será aberta a votação que se
encerrará as 18h. A aprovação das deliberações se dará
por maioria dos votos dos associados regulares presentes. Poderão votar e ser votados os associados regulares
que estão no exercício da atividade do sindicato há pelo
menos dois anos e que são associados a no mínimo seis
meses conforme previsto nos artigos 529 e 530 da CLT.
Belo Horizonte, 20 de dezembro de 2019.
Alexandre Pestana da Silva - PRESIDENTE.

mento familiar, dificultando o
pagamento das obrigações”,
ressalta.
Já o número de consumidores que não terão condições
de quitar suas dívidas, por
sua vez, atingiu 14,9% em
novembro, o que representa
um crescimento de 1,4 ponto percentual em relação a
outubro.
Pagamento - Quando o assunto são as formas de pagamento
mais utilizadas pelos moradores da Capital, quem lidera
é o cartão de crédito, sendo
que 86% dos consumidores o
utilizaram em novembro. Os
números, aliás, são maiores do
que os verificados no mesmo
período do ano passado, quando 75,6% das pessoas usaram
o recurso.
Outras formas de endividamento que tiveram destaque
no mês passado foram o financiamento de carro (14,3%), os
carnês (12,4%), o financiamento imobiliário (10%), o crédito
consignado (9,1%) e o cheque
especial (8,6%).
Gustavo Costa Aguiar Oliveira, Leiloeiro Ofi i l
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O DEPARTAMENTO MUNICIPAL
DE ÁGUA E ESGOTO DO
MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA, no
uso de suas atribuições, torna público
o Resultado dos Pedidos de Isenção do
valor da taxa de inscrição. A íntegra do
resultado será divulgado nos endereços
eletrônicos:
www.dmae.mg.gov.br
e
www.gestaodeconcursos.com.br.

