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ECONOMIA
CHARLES SILVA DUARTE / ARQUIVO DC

AEROPORTO

Carlos Prates
poderá ser
transferido
para Betim
Comissão ainda deverá ser formada
Uma comissão especial de
estudos na Câmara Municipal poderá ser composta
SDUDYHULÀFDUVHKiSRVVtYHLV
irregularidades relacionadas ao Aeroporto Carlos
Prates, localizado no bairro
Padre Eustáquio, na região
Noroeste de Belo Horizonte.
O vereador Pedro Bueno
3RGHPRV  DÀUPD TXH Mi
UHFROKHXDVDVVLQDWXUDVQHcessárias para a criação do
grupo.
O assunto foi discutido
ontem durante uma mesa-redonda promovida pela
&RPLVVmRGH7UDEDOKRGH
Administração e Serviço
Público da Câmara dos
Deputados. Vereadores,
deputados, representantes
de escolas de aviação e a

própria comunidade foram
alguns dos presentes.
O aeroporto tem sido
REMHWRGHGLVFXVV}HVDSyV
terem acontecido dois acidentes relacionados a ele
QHVWHDQR(PRXWXEURKRXve a queda do monomotor
PR-ETJ, modelo SR 20, no
bairro Caiçara, que matou
quatro pessoas e deixou
outras duas feridas. Em
abril, outra aeronave também caiu. As duas tragédias
ocorreram na rua Minerva.
“Essa comissão vai levantar documentos, até de
licenciamento ambiental,
SDUD YHULILFDU SRVVtYHLV
irregularidades. Além
disso, também irá trabaOKDUSDUDYHULÀFDUVHRDHroporto está plenamente
apto para a operação de
voos e até mesmo levantar

ACIUMAR BERNARDES TEIXEIRA,
CPF 614.213.406-15 por determinação
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e
o Conselho Municipal de Meio Ambiente
torna público que solicitou através do
processo administrativo nº 1667/012019 (FCE 16471/2019-03A) autorização de terraplanagem, no endereço:
Avenida Prefeito Gil Diniz, SN, Fonte
Grande, CEP 32.013-650.

Por determinação do Conselho Estadual de
Política Ambiental – COPAM, torna público que
solicitou, por meio do Processo Administrativo
nº
01034/2005,
Licença
Ambiental
Concomitante, em fase única (LAC1), para
Unidade de Triagem de Recicláveis e/
ou de Tratamento de Resíduos Orgânicos
Originados de Resíduos Sólidos Urbanos,
localizada à Rodovia Fernão Dias BR 381,
km 499, Bairro Morada do Trevo, Betim/MG.

JULIANA SIQUEIRA

ESSENCIS MG SOLUÇÕES
AMBIENTAIS S/A

COMARCA DE BELO HORIZONTE - 1ª VARA CÍVEL - edital de CITAÇÃO - prazo de 20 (vinte)
dias. A MMª. Juiza de Direito Soraya 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 0024.13.275.155-3, Ação de Busca e
Apreensão que Banco Itaucard S/A move contra Hugo Rafael Barbosa. É o presente edital
para citar o réu HUGO RAFAEL BARBOSA, residente e domiciliado em local incerto e não sabido,
sobre os termos da presente ação, cujo bem já se encontra apreendido, conforme auto de fl. 82,
para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados do final do prazo deste edital, apresentar
contestação, sob pena de presunção da veracidade dos fatos articulados pela parte autora, na
petição inicial. 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.José Alexandre Magalhães
Soares, Escrivão Judicial, o subscrevi e assinei, por ordem da MMª . Juiza de Direito.

&20$5&$'(,%,5,7e(GLWDOGH&LWDomR3HORSUD]RGH WULQWD GLDV$'UD3DWULFLD)URHV'D\UHOO-Xt]DGH'LUHLWR9DUD
&tYHOGD&RPDUFDGH,ELULWpFRPVHGHQD5XD2WDFtOLR1HJUmRGH/LPDQ&HQWUR,ELULWp0*HPSOHQRH[HUFtFLRGHVXDV
IXQo}HVHQDIRUPDGDOHLHWF)$=6$%(5$RVTXHRSUHVHQWHHGLWDOGHFLWDomRYLUHPRXGHOHFRQKHFLPHQWRWLYHUHP
HVSHFLDOPHQWH D 9(5$ /8&,$ 5,%(,52 /$60$5 &3)&13-  TXH SRU HVWH MXt]R VRE Q 
SURFHVVDVHD$omRGH'HSyVLWRUHTXHULGDSRU%$1&2%5$'(6&26$DOHJDQGRHPVtQWHVHTXHHP
UD]mRGRFRQWUDWRGHILQDQFLDPHQWRFRQFHGHXOKHFUpGLWRSDUDDTXLVLomRFRPDOLHQDomRILGXFLiULDGR9HtFXORPDUFD9:
PRGHOR.20%,)85*25(1$9$0FKDVVL%:===93SODFDV*8;TXHRUHTXHULGRREULJRX
VHDSDJDURGpELWRGHIRUPDSDUFHODGDTXHSRUQmRFXPSULURFRQWUDWRIRLFRQVWLWXtGRHPPRUDPRWLYRSHORTXDOSURYDQGRD
PRUDUHTXHUHXDEXVFDHDSUHHQVmRGREHPDTXDOUHVXOWRXLQIUXWtIHUDIRLHQWmRUHTXHULGDDSURYDQGRDFRQYHUVmRHP$omR
GH([HFXomRGHWHUPLQDQGRDFLWDomRGRUHTXHULGRSDUDTXHHPWUrVGLDVHIHWXHRSDJDPHQWRGRVDOGRGHYHGRUVRESHQDGH
SHQKRUD(FRPRFRQVWDGRVDXWRVTXHR5HTXHULGRVHHQFRQWUDHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRH[SHGLXVHRSUHVHQWHHGLWDO
FRPSUD]RGHGLDVSHORTXDOILFDRPHVPRFLWDGRSDUDQRVWHUPRVGDDomRFRPSURFHGrQFLDILQDO(SDUDTXHFKHJXHDR
FRQKHFLPHQWRGHWRGRVHVSHFLDOPHQWHGRFLWDQGRH[SHGLXVHRSUHVHQWHHGLWDOTXHVHUiSXEOLFDGRHDIL[DGRQDIRUPDGDOHL
.H
,ELULWpGHRXWXEURGH

TS-21 PARTICIPAÇÕES SPE LTDA.
CNPJ n. 15.535.328/0001-80 - NIRE 31210404391
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO DE SÓCIOS
Ficam convocados os senhores sócios da TS-21 PARTICIPAÇÕES SPE LTDA. (“Sociedade”) na forma prevista no Art. 1.071
e seguintes da Lei n. 10.406/2002, a comparecerem à reunião de sócios a realizar-se no dia 17 de abril de 2020, às 11:00 horas,
na sede social da Sociedade, localizada na Alameda Oscar Niemeyer, nº 132, bairro Vale do Sereno, CEP 34006-049, cidade de
1RYD/LPD(VWDGRGH0LQDV*HUDLVD¿PGHGHOLEHUDUHPVREUHDVVHJXLQWHVPDWpULDVFRQVWDQWHVGD2UGHPGR'LD L 'LVFXWLUH
deliberar sobre a dissolução da Sociedade, nos termos da cláusula 7 do Acordo de Quotistas. Todos os documentos e informações
SHUWLQHQWHVjPDWpULDDVHUH[DPLQDGDHGHOLEHUDGDQD5HXQLmRHPHVSHFLDOHVWH(GLWDOVHUmRGLVSRQLELOL]DGRVDRVVyFLRVFRPDR
menos 01 (um) mês de antecedência da realização da reunião e permanecerão à disposição dos sócios na sede da Sociedade. Aos
sócios que se representar por meio de procurador, solicitamos que o instrumento de mandato seja depositado na sede da Sociedade,
preferencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Reunião. Nova Lima, 07 de novembro
de 2019. Haaillih Bittar - Administradora

Muitos moradores da região já têm demonstrado que a continuação das atividades do aeroporto não é um desejo deles

TXHVW}HVUHODFLRQDGDVDRV
impactos imobiliários e à
desvalorização de imóveis
da região onde aconteceram
os acidentes”, afirma o
vereador Pedro Bueno
(Podemos).
Durante o evento, tamEpPÀFRXGHÀQLGRTXHVHUi
solicitada uma consulta pú-

EOLFDVHSRVVtYHOOLPLWDGDD
moradores da regional onde
está o Aeroporto Carlos
Prates, para saber se eles
são ou não favoráveis à
permanência dele no local. Uma audiência pública
também poderá ser feita em
esfera nacional, para tentar
federalizar o debate.

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO
DE UBERLÂNDIA, no uso de suas
atribuições, torna pública a disponibilização
da 5HWL¿FDomR Q , referente ao (GLWDO
Q  ,QIRUPDPRV TXH D 5HWL¿FDomR
nº 02 será publicada, em sua íntegra,
no Quadro de Avisos e Publicações do
Departamento Municipal de Água e Esgoto
do Município de Uberlândia e divulgado no
endereço eletrônico: www.dmae.mg.gov.
br e www.gestaodeconcursos.mg.gov.br.

(Lei Municipal n. 7.277, de 17 de Janeiro de
1997 e Deliberações Normativas do COMAM
n. 39/02 e n. 42/02) O Sr. Tiago Henrique dos
Santos Teixeira, responsável pelo empreendimento denominado Asher Indústria Ltda,
indústria de cosméticos e produtos de higiene
pessoal, CNPJ 30.418.144/0001-23, localizado
à Av. Presidente Antônio Carlos, n. 3173, Bairro Nova Cachoeirinha, Belo Horizonte - MG,
torna público que protocolizou requerimento
de Licença de Operação de Adequação à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMMA

&RPDUFDGH,SDWLQJD±9DUD&tYHO(',7$/'(&,7$d2±35$=2',$6)$=6$%(5DRVTXHRSUHVHQWHHGLWDOYLUHPRX
GHOHFRQKHFLPHQWRWLYHUHPTXHSRUHVWHMXt]RH6HFUHWDULDGD9DUD&tYHOWUDPLWDPRVDXWRVQ$d2
25',1È5,$'(&2%5$1d$PRYLGDSRU%$1&2'2%5$6,/6$HPIDFHGR7230,',$38%/,&,'$'(/7'$(287526
WHQGRFRPRSURFXUDGRU D GDSDUWHDXWRUD'50$5&26&$/'$60&+$*$6HSRUHVWHPHLR&,7$0$5//21%5$1'2
&255($&3)&,0HVWDQGRDWXDOPHQWHHPOXJDULQFHUWRHQmRVDELGRSDUDFRQWHVWDUDDomR
TXHUHQGRQRSUD]RGH TXLQ]H GLDVQRVWHUPRVGDLQLFLDOHDGYHUWrQFLDVDVHJXLU³1mRVHQGRFRQWHVWDGDDDomRVH
SUHVXPLUmRDFHLWRVSHORUpXFRPRYHUGDGHLURVRVIDWRVDUWLFXODGRVSHORDXWRU´'DGRHSDVVDGRQHVWDFLGDGHH&RPDUFDGH
.
,SDWLQJD 0* DRVGHDJRVWRGH

PATRICIA ANDRADE. LEILOEIRA OFICIAL faz saber que será levado a leilão os bens
móveis inservíveis ao município de Pains: veículos, sucatas e outros. Dia 26/11/2019 às 10
hs na Garagem Municipal, Praça Tonico Rabelo, nº164, Centro, Pains e também através do
site www.patricialeiloeira.com.br. Os bens poderão ser visitados pelos interessados nos dias
22/11/2019 à 26/11/2019 na Garagem Municipal, Praça Tonico Rabelo, nº164, Centro, Pains.
Horário: 07:30 às 17 horas. Iniciando o leilão encerra-se a visitação. Realização: Patrícia
*UDFLHOHGH$QGUDGH6RXVD/HLORHLUD2¿FLDO(GLWDOHLQIRUPDo}HV7HO  

COMUNICADO
A ASCOBOM - Associação dos Servidores do
Corpo de Bombeiros e Policia Militar de Minas
Gerais, vem comunicar seus associados que, em
razão do contingenciamento pelo Estado, dos valores
referentes aos descontos da mensalidade em folha de
pagamento, não foi possível publicar em tempo hábil
R HGLWDO GH FRQYRFDomR TXH ¿FRX GHVGH R GLD  GH
RXWXEUR GH  ¿[DGR QD VHFUHWDULD GD (QWLGDGH
VHQGR SXEOLFDGR DSHQDV HP  GH RXWXEUR GH 
no Jornal Diário do Comercio. Informamos ainda que
em respeito ao nosso Estatuto e nossos Associados,
KDYtDPRV SXEOLFDGR HP  GH VHWHPEUR GH  QD
SiJGR-RUQDO'LiULRGR&RPHUFLRDGDWDGHQRVVD
eleição, bem como em reunião convocada pelo Edital
de AGE na pág. 7 do referido jornal, assembleia que
FRQYRFRXRVDVVRFLDGRVSDUDD(OHLomRUHDOL]DGDHP
GHRXWXEURGH'HVWDIRUPDD$6&2%20UHLWHUD
seu compromisso com seus Associados e o respeito
ao Estatuto, informando que fora cumpridos todos os
meios necessários para convocação de seus membros.
&RQWDJHPGHQRYHPEURGH
Alexandre Rodrigues, 2º Sgt BM

SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS
DO ESTADO DE MINAS GERAIS – SDAMG
CNPJ 03.739.308/0001-41
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
De acordo com o previsto no Artigo 15 do Estatuto
GR6'$0*¿FDPRV'HVSDFKDQWHV$GXDQHLURVGR
Estado de Minas Gerais convocados a participarem
da Assembleia Geral Ordinária a se realizar dia 26
de Novembro de 2019 à Rua Pernambuco 1002
6DOD  HP %HOR +RUL]RQWH jV K HP 
Convocação com maioria absoluta dos Associados
SUHVHQWHV RX HP  &RQYRFDomR jV K FRP
qualquer número de Associados presentes, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
- Discussão e votação do Orçamento de Receita
e Despesa para o ano de 2020.
Belo Horizonte, 07 de Novembro de 2019
José Carlos Santana – Presidente

Contudo, muitos moraGRUHVMiWrPGHPRQVWUDGR
que a continuação das atividades do aeroporto não é
XPGHVHMRGHOHV3HWLo}HVon-lineMiFRQWDPFRPPLOKDUHV
de assinaturas que pedem o
ÀPGRVHXIXQFLRQDPHQWR
Possibilidades - A mesa-redonda discutiu várias
possibilidades relacionadas
ao futuro do Aeroporto
Carlos Prates. Inclusive,
lembra o vereador Pedro
Bueno, uma visita técnica
está marcada no local para
o próximo dia 20. “Vamos
ouvir os proprietários de
escolas de aviação, as demandas deles em termos
de custos operacionais e
de contratos”, diz.
A transferência das atividades do aeroporto para a
cidade de Betim, na Região
Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), também
voltou a ser cogitada.
2 $HUyGURPR ,QKRWLP
LICENÇA AMBIENTAL - SMMA – PBH
(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) O Luiz Carlos
Carvalho Vitor Costa, responsável legal pelo
empreendimento denominado APRAZ IND.
COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, nome
fantasia APRAZ, que realiza as atividades
de Fabricação de alimentos e pratos prontos
e Comércio varejista de produtos alimentícios
em geral ou especializado em produtos
DOLPHQWtFLRVQmRHVSHFL¿FDGRVDQWHULRUPHQWH
localizado à Rua Bom Sucesso, nº 71, letra
A, Bairro Carlos Prates, Belo Horizonte,
Minas Gerais, CEP. 30.710-452 torna público
que protocolizou requerimento de Licença de
Operação Corretivo à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - SMMA.

FRQVWUXtGRQREDLUUR%DQGHLULQKDVGHEDL[DGHQVLdade populacional, seria o
responsável por receber as
atividades. O prefeito da
cidade, Vittorio Medioli,
LQFOXVLYH Mi VLQDOL]RX R
interesse em absorver essa
demanda, lembra o vereador Pedro Bueno.
O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil
36' SRUVXDYH]MiKDvia se posicionado para a
imprensa que é contra o
IHFKDPHQWRGR$HURSRUWR
Carlos Prates. Na ocasião,
ele pontuou que as coisas
precisam ser investigadas
e pensadas de forma equilibrada e que não se pode
UDGLFDOL]DUHWRPDUGHFLV}HV
precipitadas.
O Ministério da InfraHVWUXWXUDWDPEpPMiWLQKD
LQIRUPDGR TXH QmR KDYLD
QHQKXPDGLVFXVVmRQRJRYHUQRIHGHUDOVREUHRIHFKDmento ou a transferência
da operação do aeroporto.
ERRATA
EDITAL RETIFICAÇÃO
PUBLICADO EM 05/10/2019
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA
AVALIADORES, CNPJ:65.153.629/000117,situada á
Rua Paracatu 872 2° andar, Barro Preto, Belo Horizonte/MG, no uso de suas atribuições conforme seu
Estatuto, resolve tornar público A Errata ao Edital , de
04 DE OUTUBRO DE 2019, publicado no DIÁRIO
DO COMERCIO em 05 de OUTUBRO de 2019.
Leia-se: [...]
Onde se lê: [...]
2. Biênio 2020/2021.
1. Biênio 2020/2022.
GENESIO MASSAO YAMANOI
PRESIDENTE

Comunicado

Comunicado

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora

alguns telefones ﬁxos da localidade de Sete Lagoas - MG tiveram seu funcionamento

alguns telefones ﬁxos da localidade de Sete Lagoas - MG tiveram seu funcionamento

alguns telefones ﬁxos da localidade de Sete Lagoas - MG tiveram seu funcionamento

prejudicado no dia 23/10/2019 das 23h00 às 07h00. Assim que houve a interrupção,

prejudicado no dia 23/10/2019 das 22h54 às 07h00. Assim que houve a interrupção,

prejudicado no dia 23/10/2019 das 23h18 às 07h00. Assim que houve a interrupção,

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento daniﬁcado foi recuperado.

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento daniﬁcado foi recuperado.

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento daniﬁcado foi recuperado.

PREVENIR PROTEÇÃO VEICULAR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
Na qualidade de Presidente da ASSOCIAÇÃO PREVENIR PROTEÇÃO VEICULAR inscrita no CNPJ
n°.: 28
.62 8.8 75/ 0001-5
1, localizada à BR 38
1, KM 493, LJ 04 – POSTO PAMPAS – Betim Industrial –
Betim/MG, por meio deste edital, venho convocar os senhores membros da diretoria e sócios fundadores a
participar da Assembléia Geral ex
t raordinária e Ordinária, a realizar-se no endereço supramencionado, no
dia 26 de novembro de 2019, às 09h00min, em primeira convocação, se presente a maioria simples dos
convocados ou em segunda convocação, 30 minutos após a primeira, com qualquer numero de presentes, a
¿PGHGHOLEHUDUPRVVREUHRVVHJXLQWHVDVVXQWRVD VROLFLWDomRGHVDtGDGHGRLVPHPEURVGRFRQVHOKR¿VFDO
E  HOHLomR GH QRYRV PHPEURV GR FRQVHOKR ¿VFDO  F  DSURYDomR GR QRYR UHJLPHQWR LQWHUQR GD HQWLGDGH G 
DOWHUDomRHVWDWXWiULDH 'HPDLVDVVXQWRVGRVVyFLRVIXQGDGRUHV5HLWHURDFRQYRFDomRDRVVHQKRUHVPHPEURV
GD'LUHWRULDD¿PGHTXHFRPSDUHoDPjDVVHPEOHLDSRGHQGRHPFDVRGHLPSRVVLELOLGDGHGHFRPSDUHFLPHQWR
HQYLDUSURFXUDGRUHVGHYLGDPHQWHFRQVWLWXtGRVSDUDUHSUHVHQWDORVUHVVDOWDQGRDLQGDTXHRVDXVHQWHVHVHP
DGHYLGDUHSUHVHQWDomR¿FDUmRREULJDGRVDDFHLWDURTXHIRUGHOLEHUDGR%HWLPGH1RYHPEURGH
Atenciosamente,
Edilson Lopes da Silva - Presidente

JASA PARTICIPAÇÕES S.A. – CNPJ/MF: 15.524.935/0001-44 – NIRE: 3130010037-5 – Ata de Assembleia Geral
Ordinária realizada em 24 de outubro de 2019. Data, Hora e Local: 24 de Outubro de 2019, às 08:00 horas, na
sede social da JASA Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Wilson Rocha Lima, nº 137, sala 307-B,
Bairro Estoril, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30494-460. Presença: Presente a totalidade
dos acionistas da Companhia, conforme consta do Livro de Presença de Acionistas. Publicações (i) Dispensada a
publicação de editais de convocação, dada a presença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme dispõe
o parágrafo 4º do art. 124 da Lei 6.404/76. (ii) 'HPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVGRH[HUFtFLRGHSXEOLFDGDVQR
'LiULR2ÀFLDOGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLVGRGLDGH2XWXEURGHHQR-RUQDO'LiULRGR&RPpUFLRGRGLD
23 de Outubro de 2019, conforme previsto no art.133, § 3º da Lei 6.404/76. Instalação: Instalou-se, em primeira
convocação, a Assembleia Geral Ordinária da Companhia. Nos termos do §4º do artigo 133 da Lei 6404/1976, os
acionistas, representando 100% (cem por cento) do capital social da Companhia, consideraram sanada a inobserYkQFLDGRSUD]ROHJDOSDUDSXEOLFDomRGDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVGD&RPSDQKLD3RUÀPRVDFLRQLVWDVWDPEpP
consideraram sanada a inobservância do prazo legal para realização desta Assembleia Geral Ordinária, destinada,
LQFOXVLYHPDVVHPVHOLPLWDUDDSURYDUFRQWDVGDDGPLQLVWUDomRHDGHVWLQDomRGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRQmR
havendo que se falar, por este motivo, em qualquer imputação de responsabilidade à Diretoria da Companhia. Mesa:
Presidente$QGUp3HQWDJQD*XLPDUmHV6DOD]DUSecretário: Tito Valadares Roquete Neto. Ordem do Dia: (i) ([DPLQDUGLVFXWLUHYRWDUDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURGH
2018, nos termos do artigo 132 da Lei 6.404/76; (ii) 'HOLEHUDUVREUHDGHVWLQDomRGROXFUROtTXLGRHDGLVWULEXLomR
GHGLYLGHQGRVGRH[HUFtFLRVRFLDOHQFHUUDGRHPGHGH]HPEURDeliberações: Instalada a assembleia e feita
DOHLWXUDGLVFXVVmRHYRWDomRGDVPDWpULDVFRQVWDQWHVGD2UGHPGR'LDDVVHJXLQWHVGHOLEHUDo}HVIRUDPWRPDGDV
1. Relatório da Administração e Demonstrações Financeiras. Os acionistas aprovaram, por unanimidade, inteJUDOPHQWHHVHPUHVVDOYDVDVFRQWDVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHDVGHPRQVWUDo}HVÀQDQFHLUDVUHODWLYDVDRH[HUFtFLR
social encerrado em 31 de dezembro de 2018. 2. Destinação do Lucro Líquido e a Distribuição de Dividendos. Os
acionistas deliberaram que não haverá distribuição de lucros e dividendos, sendo dispensável o pagamento de diviGHQGRREULJDWyULRSRUVHULQFRPSDWtYHOFRPDVLWXDomRÀQDQFHLUDGD&RPSDQKLDWHQGRHPYLVWDTXHD&RPSDQKLD
apesar de ter apurado lucro, no montante de R$ 228.357,00 (Duzentos e Vinte e Oito Mil, Trezentos e Cinquenta e
6HWH5HDLV DSUHVHQWDSUHMXt]RVDFXPXODGRVVHQGRRVOXFURVGHVWHH[HUFtFLRGHVWLQDGRVjDEDWHUHRXUHGX]LUR
VDOGRGDFRQWDGHSUHMXt]RVDFXPXODGRVGD&RPSDQKLDArquivamento e Publicações. Fica aprovada a elaboração
GDDWDHPIRUPDGHVXPiULRFRQIRUPHDUWLJR/HLEHPFRPRDSXEOLFDomRGRVHXH[WUDWRHP
FRQIRUPLGDGHFRPRDUWGD/HLGDV3RUÀPRVDFLRQLVWDVGHOLEHUDUDPRDUTXLYDPHQWRGHVWD
ata perante o Registro de Empresas. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se esta ata em livro
próprio, a qual foi lida, aprovada por unanimidade e assinada por todos os acionistas presentes: PGS Participações
6$ S)UDQFLVFR-RVp/DERUQH6DOD]DUH$QGUp3HQWDJQD*XLPDUmHV6DOD]DU %5$03DUWLFLSDo}HV(,5(/, S-RVp
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/)/3DUWLFLSDo}HV6$ S-RVp)OiYLR/DERUQH6DOD]DUH/XFDVGD&RVWD/DERUQH6DOD]DU H75;3DUWLFLSDo}HV
(,5(/, S7LWR9DODGDUHV5RTXHWH1HWR &HUWLÀFDPRVTXHDSUHVHQWHDWDpFRSLDÀHOGDTXHODODYUDGDHPOLYURSUySULRDSURYDGDSRUXQDQLPLGDGHHDVVLQDGDSRUWRGRVRVDFLRQLVWDVSUHVHQWHV$QGUp3HQWDJQD*XLPDUmHV6DOD]DU
²3UHVLGHQWH7LWR9DODGDUHV5RTXHWH1HWR²6HFUHWiULR-XQWD&RPHUFLDOGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV²&HUWLÀFRR
registro sob o nº 7550912 em 06/11/2019 da Empresa JASA Participações S/A, NIRE 3130010037-5 e protocolo
 D 0DULQHO\GH3DXOD%RPÀP²6HFUHWiULD*HUDO

Comunicado

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora

alguns telefones ﬁxos da localidade de Sete Lagoas - MG tiveram seu funcionamento

alguns telefones ﬁxos da localidade de Sete Lagoas - MG tiveram seu funcionamento

prejudicado no dia 23/10/2019 das 22h36 às 07h00. Assim que houve a interrupção,

prejudicado no dia 24/10/2019 das 13h42 às 14h45. Assim que houve a interrupção,

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento daniﬁcado foi recuperado.

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento daniﬁcado foi recuperado.

Comunicado

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora

alguns telefones ﬁxos da localidade de Sete Lagoas - MG tiveram seu funcionamento

alguns telefones ﬁxos da localidade de Sete Lagoas - MG tiveram seu funcionamento

prejudicado no dia 24/10/2019 das 13h42 às 15h00. Assim que houve a interrupção,

prejudicado no dia 23/10/2019 das 23h05 às 07h00. Assim que houve a interrupção,

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento daniﬁcado foi recuperado.

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento daniﬁcado foi recuperado.

Comunicado

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora

alguns telefones ﬁxos da localidade de Sete Lagoas - MG tiveram seu funcionamento

alguns telefones ﬁxos da localidade de Sete Lagoas - MG tiveram seu funcionamento

prejudicado no dia 22/10/2019 das 17h19 às 21h13. Assim que houve a interrupção,

prejudicado no dia 24/10/2019 das 13h47 às 15h00. Assim que houve a interrupção,

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento daniﬁcado foi recuperado.

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento daniﬁcado foi recuperado.

Comunicado

Comunicado

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora

A Vivo informa que, por motivo de falha em equipamento na central da operadora

alguns telefones ﬁxos da localidade de Sete Lagoas - MG tiveram seu funcionamento

alguns telefones ﬁxos da localidade de Sete Lagoas - MG tiveram seu funcionamento

prejudicado no dia 24/10/2019 das 13h42 às 15h30. Assim que houve a interrupção,

prejudicado no dia 24/10/2019 das 13h39 às 15h00. Assim que houve a interrupção,

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento daniﬁcado foi recuperado.

enviamos equipes especializadas ao local e o equipamento daniﬁcado foi recuperado.

