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Emicon próxima a concluir
estudo sobre barragens

Privatização da Cemig
tem oposição de 47,7%
dos mineiros, diz pesquisa

Trabalho visa o descomissionamento de estruturas abandonadas

São Paulo - Planos do governador de Minas Gerais,
Romeu Zema, de privatizar
a elétrica estadual Cemig
sofrem oposição atualmente de 47,7% dos mineiros,
enquanto 36,2% são favoráveis à proposta e 16,1%
não opinaram, estimou
pesquisa encomendada
pela Associação Mineira
de Municípios (AMM).
Os números são importantes porque a legislação
mineira exige aprovação
em plebiscito para a venda
do controle de empresas
de serviços públicos, como
energia. Para avançar com
a desestatização sem aprovação popular, o governo
Zema precisaria mudar a
Constituição local, o que
exigiria maioria de três
quintos no Legislativo estadual.
O levantamento, realizado pelo instituto de
pesquisa MDA, envolveu
1,5 mil entrevistas em 227
municípios mineiros entre
23 e 27 de setembro e tem
uma margem de erro de 2,5
pontos percentuais, com
95% de confiança.
O maior apoio à privatização da elétrica mineira
aparece entre pessoas com
renda familiar acima de 5
salários mínimos, mas ainda assim há empate nessa
faixa, com 45% das opiniões
favoráveis à medida e 45%
contrárias.

MARA BIANCHETTI

A Emicon Mineradora e
Terraplanagem está prestes
a concluir um amplo estudo
ambiental sobre as estruturas
remanescentes de suas atividades minerárias em Brumadinho, na Região Metropolitana
de Belo Horizonte (RMBH),
incluindo a barragem B1-A,
localizada na comunidade
do Quéias. Abandonada há
mais de 10 anos e sem laudos
atuais, não é possível saber o
estado da estrutura e quais
riscos representa.
No entanto, caso se rompa,
como ocorreu com a barragem da mineradora Vale, na
mesma região, há quase nove
meses, poderá não somente
atingir residências localizadas
na comunidade, mas também
interditar a rodovia Fernão
Dias e prejudicar mais uma
vez o abastecimento de água
na RMBH. É que a lama atingiria o rio Manso, afluente
do Paraopeba, responsável
por fornecer água à capital
mineira e região.
A informação é de um dos
advogados da empresa, Gustavo Alvarenga. Segundo ele,
o levantamento já era para
estar pronto, mas teve que
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ser suspenso para cumprimento de uma determinação
da Justiça mineira, em agosto
passado. Ele se refere à retirada de famílias que viviam
na região.
“É um amplo estudo previsto para este tipo de estrutura.
O documento está sendo finalizado”, disse. Trata-se dos
estudos e laudos referentes à
estabilidade, dam break, plano
de emergência de barragens
e diques. Enquanto isso, conforme o advogado, a empresa
tem adotado e mantido as
ações determinadas por todas
as esferas.
Procurado, o Ministério Pú- Barragem B1-A está abandonada há mais de 10 anos
blico de Minas Gerais confirAinda conforme o MP, missionamento dessas estrumou, por meio da promotora
de Justiça de Defesa do Meio os estudos, levantamentos turas. Estamos adequando os
Ambiente de Brumadinho, e ações a serem desenvolvi- estudos para entregar ainda
Ana Tereza Ribeiro Salles dos sobre as estruturas estão este ano e as ações serem
Giacomini, que conforme sendo realizados pela empre- implementadas logo em seconsta nos autos do processo, sa Cern e ainda não foram guida. Em paralelo, seguimos também realizando a
as providências para a eva- concluídos.
Neste
caso,
segundo
o
dicuação das famílias foram
manutenção das barragens,
retor da Cern, Nívio Lasmar, o que inclui capina, poda e
realizadas.
E que “considerando a a empresa foi contratada para limpeza”, disse apenas.
permanência da situação fazer o Plano de Segurança de
A reportagem não consede ausência de estabilidade Barragem (PSB) da Emicon guiu contato com a mineradodeclarada das estruturas e a na região. Segundo ele, isso ra em nenhum dos telefones
posição dos órgãos ambien- engloba tanto a B1 quanto a disponíveis na internet.
tais competentes, as famílias barragem do Quéias, além
Cabe destacar que a barrapermanecem evacuadas desde dos diques B3 e B4.
gem B1-A da Emicon foi cons“O trabalho visa o desco- truída a jusante, um método
então”.
considerado mais seguro que
o da barragem da Vale, que
entrou em colapso no início
deste ano, na mesma região,
que matou 252 pessoas e ainda
deixa 18 desaparecidas.

JASA PARTICIPAÇÕES S.A. – CNPJ/MF: 15.524.935/0001-44 – NIRE : 3130010037-5 – Ata de Reunião do Conselho
de Administração realizada em 01 de junho de 2018. Data, Hora e Local: 01 de Junho de 2018, às 16:30 horas, na
Rua Wilson Rocha Lima,nº 137, sala 307-B, Bairro Estoril, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP
30.494-460. Convocação e Presença: Dispensada em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho
de Administração. Mesa: Presidente: Francisco José Laborne Salazar; Secretário: André Pentagna Guimarães Salazar.
Ordem do Dia: (i) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; e, (ii) Eleição dos membros da Diretoria da
Companhia. Deliberações Tomadas por Unanimidade: 1. Eleição do Presidente do Conselho de Administração: Foi
reeleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, para um mandato de 3 (três) anos, com vigência a
partir desta data o seguinte Conselheiro: Sr. Francisco José Laborne Salazar, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, engenheiro, inscrito no CPF/MF sob o nº 137.220.426-15, com domicílio comercial na Rua Wilson
Rocha Lima, nº 137, sala 307-B, Bairro Estoril, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.494-460.
2. Eleição dos membros da Diretoria da Companhia: Nos termos do artigo 142, inciso II da Lei 6.404/76, conforme
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”),bem como nos termos do artigo 22 do Estatuto Social, foram reeleitos para
compor a Diretoria, para um mandato de 3 (três) anos, a partir desta data, os (i) André Pentagna Guimarães Salazar,
brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, empresário, portador da carteira de identidade nº MG-6.082.859,
inscrito no CPMF/MG sob o nº 035.175.426-10, com domicílio comercial na Rua Wilson Rocha Lima, nº137, sala
307-B, Bairro Estoril, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.494-460; (ii) Tito Valadares Roquete
Neto, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro civil, portador da carteira de identidade
nº MG-861974, SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 278.525.126-15, com domicílio comercial na Rua Wilson
Rocha Lima, nº137, sala 307-B, Bairro Estoril, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.494-460; Os
membros da Diretoria reeleitos e ora empossados, conforme consta dos Termos de Posse lavrados no Livro de Atas de
5HXQL}HVGD'LUHWRULDDFHLWDUDPRFDUJRHGHFODUDUDPFDGDXPGHOHVREDVSHQDVGDOHLSDUÀQVGRGLVSRVWRQRDUWLJR
147 da Lei das Sociedades por Ações, e, no artigo 37, inciso II, da Lei 8.934, de 18.11.94, cientes de que qualquer
declaração falsa importa em responsabilidade criminal, que (i) não estão impedidos por lei especial, ou condenados
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, contra o
VLVWHPDÀQDQFHLURQDFLRQDOFRQWUDDVQRUPDVGHGHIHVDGDFRQFRUUrQFLDFRQWUDDVUHODo}HVGHFRQVXPRDIpS~EOLFD
RXDSURSULHGDGHRXDSHQDRXFRQGHQDomRFULPLQDOTXHYHGHDLQGDTXHWHPSRUDULDPHQWHRDFHVVRDFDUJRVS~EOLFRV
ou que os impeça de exercer atividades empresariais ou a administração de sociedades empresariais; (ii)possuem
reputação ilibada; e (iii) não ocupam cargo em sociedade que possa ser considerada concorrente da Companhia, e não
WrPLQWHUHVVHFRQÁLWDQWHFRPRGD&RPSDQKLD3DUDRVÀQVGRSDUiJUDIRGRDUWLJRGD/HLGDV6RFLHGDGHVSRU
Ações, declaram que receberão eventuais citações e intimações em processos administrativos e judiciais relativos a atos
de sua gestão nos endereços indicados acima, sendo que eventual alteração será comunicada por escrito à Companhia.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se esta ata em livro próprio, a qual foi lida, aprovada por unaniPLGDGHHDVVLQDGDSRUWRGRVRVSUHVHQWHV&HUWLÀFDPRVTXHDSUHVHQWHDWDpFRSLDÀHOGDTXHODODYUDGDHPOLYURSUySULR
Presidente da Mesa: Francisco José Laborne Salazar. Secretário: André Pentagna Guimarães Salazar. Junta Comercial do
(VWDGRGH0LQDV*HUDLV²&HUWLÀFRUHJLVWURVRERQHPGD(PSUHVD-DVD3DUWLFLSDo}HV6$1,5(
HSURWRFROR D 0DULQHO\GH3DXOD%RPÀP²6HFUHWiULD*HUDO


JASA PARTICIPAÇÕES S.A. - CNPJ/MF: 15.524.935/0001-44 - NIRE: 3130010037-5 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de maio de 2012. Data, Hora e Local: 29 de Maio de 2012, às 10:00 horas, na sede social da JASA
Participações S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Professor Jorge Lage, n. 50, sala 702, Bairro Estoril, Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30494-240. Presença: Presente a totalidade dos acionistas da Companhia, conforme
consta do Livro de Presença de Acionistas. Convocação: Dispensada em razão da presença da totalidade dos acionistas,
conforme dispõe o parágrafo 4º do art. 124 da Lei 6.404/76. Mesa: Presidente: André Pentagna Guimarães Salazar; Secretário: Gustavo Salazar Botelho; Ordem do Dia: (i) 5HUDWLÀFDomRGREROHWLPGH6XEVFULomRDSURYDGRQD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDordinária realizada em 16 de maio de 2012; Deliberações,QVWDODGDDDVVHPEOHLDHIHLWDDOHLWXUDGLVFXVVmRHYRWDomRGDV
PDWpULDVFRQVWDQWHVGD2UGHPGR'LDDVVHJXLQWHVGHOLEHUDo}HVIRUDPWRPDGDVSRUXQDQLPLGDGHGHYRWRVGRVSUHVHQWHV1.
5HUDWLÀFDomR GR %OHWLP GH 6XEVFULomR 2V DFLRQLVWDV FRPXQLFDP TXH HP DQiOLVH GD PLQXWD GR %ROHWLP GH 6XEVFULomR
DQH[Rj$WDGH$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHPDLRGHDPERVDUTXLYDGRVSHUDQWHD-XQWD&RPHUFLDO
GR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV²-8&(0*HPVRERUHJLVWURQSURWRFRORQYHULÀFRXVHTXH
QDOLQKDGRTXDGURGR%ROHWLPGH6XEVFULomRIRLVXSULPLGDHUURQHDPHQWHTXDQGRGDLPSUHVVmRGRGRFXPHQWRÀFDQGRSRUWDQWRRPLWLGDDVXEVFULomRSHODDFLRQLVWD6%3DUWLFLSDo{HV6$SHVVRDMXUtGLFDGHGLUHLWRSULYDGRLQVFULWDQR&13-VRERQ
15.282.508/0001-05, com sede na Rua Professor Jorge Lage, n. 50, sala 503, Bairro Estoril, Cidade de Belo Horizonte, Estado
de Minas Gerais, CEP 30494-240 das 20.870.275 (vinte milhões, oitocentas e setenta mil duzentas e setenta e cinco) ações
RUGLQiULDVQRPLQDWLYDVVHPYDORUQRPLQDOGHHPLVVmRGD&RPSDQKLDFRQIRUPHUHVWRXDSURYDGRQDUHIHULGD$WDGH$VVHPEOHLD
*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHPDLRGH3RUWRGRRH[SRVWRRVDFLRQLVWDVDSURYDPSRUXQDQLPLGDGHDUHUDWLÀFDomRGR%ROHWLPGH6XEVFULomRFRQVWDQWHGR$QH[R,FRQIRUPHUHGDomRUHUDWLÀFDGD$UTXLYDPHQWRH3XEOLFDo}HV3RUÀP
RVDFLRQLVWDVGHOLEHUDUDPRDUTXLYDPHQWRGHVWDDWDSHUDQWHR5HJLVWURGH(PSUHVDVHTXHDVSXEOLFDo}HVOHJDLVVHMDPIHLWDV
e os livros societários transcritos. 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 S.A. (p/ Francisco José
/DERUQH6DOD]DUH$QGUp3HQWDJQD*XLPDUmHV6DOD]DU %5$03DUWLFLSDo}HV6$ S%HUQDUGR%UDQGmR/DERUQH6DOD]DUH
5DTXHO%UDQGmR/DERUQH6DOD]DU 6%3DUWLFLSDo}HV6$ S0DULDGH)iWLPD6DOD]DU%RWHOKRH*XVWDYR6DOD]DU%RWHOKR /)/
3DUWLFLSDo}HV6$ S-RVp)OiYLR/DERUQH6DOD]DUH/XFDVGD&RVWD/DERUQH6DOD]DU H75;3DUWLFLSDo}HV/WGD S7LWR9DODGDUHV5RTXHWH1HWR -XQWD&RPHUFLDOGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV²&HUWLÀFRUHJLVWURVRERQHP-$6$
3DUWLFLSDo}HV6$3URWRFROR D 0DULQHO\GH3DXOD%RPÀP²6HFUHWiULD*HUDOAnexo I à Ata de Assembleia
*HUDO([WUDRUGLQiULDGH5H5DWLÀFDomRGD-$6$3DUWLFLSDo}HV6$UHDOL]DGDHPGHPDLRGH%ROHWLPGH6XEVFULomR-$6$3DUWLFLSDo}HV6$/LVWDGRVVXEVFULWRUHVGRDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOGD-$6$3DUWLFLSDo}HV6$QRYDORU
total de R$ 215.157.487,00 (duzentos e quinze milhões cento e cinquenta e sete mil quatrocentos e oitenta e sete reais), representado pela emissão de 215.157.487 (duzentas e quinze milhões cento e cinquenta e sete mil quatrocentos e oitenta e
VHWH Do}HVRUGLQiULDVWRGDVQRPLQDWLYDVVHPYDORUQRPLQDOQRVWHUPRVGD$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDQHVWD
data. 6XEVFULWRU: 75;3DUWLFLSDo}HV/WGDSHVVRDMXUtGLFDGHGLUHLWRSULYDGRLQVFULWDQR&13-VRERQ
com sede na Rua Professor Jorge Lage, n. 50, sala 602, Bairro Estoril, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP
QHVWHDWRUHSUHVHQWDGDQDIRUPDGHVHX(VWDWXWR6RFLDOSRUVHXGLUHWRU6U7LWR9DODGDUHV5RTXHWH1HWREUDVLOHLUR
FDVDGRVRERUHJLPHGHFRPXQKmRSDUFLDOGHEHQVHQJHQKHLURFLYLOLQVFULWRQR&3)0)VRERQFRPGRPLFtOLRFRPHUFLDOQD5XD3URIHVVRU-RUJH/DJHQVDOD%DLUUR(VWRULO&LGDGHGH%HOR+RUL]RQWH(VWDGRGH0LQDV*HUDLV
CEP 30494-240. 1GH$o}HV6XEVFULWDV2UGLQiULDV6.454.725. 9DORUGH(PLVVmRGDV$o}HV52UGLQiULDVR$ 1,00.
9DORU5HDOL]DGR5R$ 6.454.725,00. &RQGLo}HVGH3DJDPHQWRÀ vista. )RUPDGH,QWHJUDOL]DomRConferência de ações,
FRQIRUPHD$WDGH$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHPDLRGH6XEVFULWRU%5$03DUWLFLSDo}HV6$.,
SHVVRDMXUtGLFDGHGLUHLWRSULYDGRLQVFULWDQR&13-VRERQFRPVHGHQD5XD3URIHVVRU-RUJH/DJHQ
50, sala 604, Bairro Estoril, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30494-240, neste ato representada na
IRUPD GH VHX (VWDWXWR 6RFLDO SRU VHX GLUHWRUHV 6UV %HUQDUGR %UDQGmR /DERUQH 6DOD]DU EUDVLOHLUR VROWHLUR QDVFLGR HP
HPSUHViULRSRUWDGRUGD&DUWHLUDGH,GHQWLGDGHQ0*LQVFULWRQR&3)0)VRERQ
FRPGRPLFtOLRFRPHUFLDOQD5XD3URIHVVRU-RUJH/DJHQVDOD%DLUUR(VWRULO&LGDGHGH%HOR+RUL]RQWH(VWDGRGH
0LQDV*HUDLV&(3H5DTXHO%UDQGmR/DERUQH6DOD]DUEUDVLOHLUDVROWHLUDQDVFLGDHPHPSUHViULD
SRUWDGRUDGD&DUWHLUDGHLGHQWLGDGHQ0*LQVFULWDQR&3)0)VRERQFRPGRPLFtOLRFRPHUFLDO
na Rua Professor Jorge Lage, n. 50, sala 604, Bairro Estoril, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30494240. 1GH$o}HV6XEVFULWDV2UGLQiULDV20.870.275. 9DORUGH(PLVVmRGDV$o}HV52UGLQiULDVR$ 1,00. Valor RealizaGR5R$ 20.870.275,00. &RQGLo}HVGH3DJDPHQWRÀ vista. )RUPDGH,QWHJUDOL]DomRConferência de ações, conforme a
$WDGH$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHPDLRGH6XEVFULWRU3*63DUWLFLSDo}HV6$SHVVRDMXUtGLFD
GHGLUHLWRSULYDGRLQVFULWDQR&13-VRERQFRPVHGHQD5XD3URIHVVRU-RUJH/DJHQVDOD
Bairro Estoril, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30494-240, neste ato representada na forma de seu
(VWDWXWR6RFLDOSRUVHXVGLUHWRUHV6UV)UDQFLVFR-RVp/DERUQH6DOD]DUEUDVLOHLURFDVDGRVRERUHJLPHGHFRPXQKmRXQLYHUVDO
GHEHQVHQJHQKHLURLQVFULWRQR&3)0)VRERQFRPGRPLFtOLRFRPHUFLDOQD5XD3URIHVVRU-RUJH/DJHQ
50, sala 603, Bairro Estoril, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30494-24, e André Pentagna Guimarães
6DOD]DU EUDVLOHLUR FDVDGR VRE R UHJLPH GH VHSDUDomR GH EHQV HPSUHViULR SRUWDGRU GD &DUWHLUD GH ,GHQWLGDGH Q 0*
LQVFULWRQR&3)0)VRERQFRPGRPLFtOLRFRPHUFLDOQD5XD3URIHVVRU-RUJH/DJHQVDOD
603, Bairro Estoril, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30494-240. 1GH$o}HV6XEVFULWDV2UGLQiULDV
146.091.937. 9DORUGH(PLVVmRGDV$o}HV52UGLQiULDVR$ 1,00. 9DORU5HDOL]DGR5R$ 146.091.937,00. Condições
GH3DJDPHQWRÀ vista. )RUPDGH,QWHJUDOL]DomR&RQIHUrQFLDGHDo}HVFRQIRUPHD$WDGH$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULD
realizada em 16 de maio de 2012. 6XEVFULWRU6%3DUWLFLSDo}HV6$SHVVRDMXUtGLFDGHGLUHLWRSULYDGRLQVFULWDQR&13-VRE
o nº 15.282.508/0001-05, com sede na sede na Rua Professor Jorge Lage, n. 50, sala 503, Bairro Estoril, Cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30494-240, neste ato representada na forma de seu Estatuto Social por seus diretores
6UV0DULDGH)iWLPD6DOD]DU%RWHOKREUDVLOHLUDFDVDGDVRERUHJLPHGHFRPXQKmRSDUFLDOGHEHQVDUTXLWHWDLQVFULWDQR&3)
0)VRERQFRPGRPLFtOLRFRPHUFLDOQD5XD3URIHVVRU-RUJH/DJHQVDOD%DLUUR(VWRULO&LGDGHGH
%HOR +RUL]RQWH (VWDGR GH 0LQDV *HUDLV &(3  H *XVWDYR 6DOD]DU %RWHOKR EUDVLOHLUR VROWHLUR QDVFLGR HP
HPSUHViULRSRUWDGRUGD&DUWHLUDGH,GHQWLGDGHQ0LQVFULWRQR&3)0)VRERQ
FRPGRPLFtOLRFRPHUFLDOQD5XD3URIHVVRU-RUJH/DJHQVDOD%DLUUR(VWRULO&LGDGHGH%HOR+RUL]RQWH(VWDGR
de Minas Gerais, CEP 30494-240. 1GH$o}HV6XEVFULWDV2UGLQiULDV20.870.275. Valor de Emissão das Ações - R$
2UGLQiULDVR$ 1,00. 9DORU5HDOL]DGR5R$ 20.870.275,00. &RQGLo}HVGH3DJDPHQWRÀ vista. Forma de Integrali]DomR&RQIHUrQFLD GH Do}HV FRQIRUPH D $WD GH $VVHPEOHLD *HUDO ([WUDRUGLQiULD UHDOL]DGD HP  GH PDLR GH 
6XEVFULWRU/)/3DUWLFLSDo}HV6$SHVVRDMXUtGLFDGHGLUHLWRSULYDGRLQVFULWDQR&13-VRERQ
com sede na Rua Professor Jorge Lage, n. 50, sala 504, Bairro Estoril, Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais,
&(3QHVWHDWRUHSUHVHQWDGDQDIRUPDGHVHX(VWDWXWR6RFLDOSRUVHXVGLUHWRUHV6UV-RVp)OiYLR/DERUQH
6DOD]DU EUDVLOHLUR FDVDGR VRE R UHJLPH GH FRPXQKmR XQLYHUVDO GH EHQV HPSUHViULR LQVFULWR QR &3)0) VRE R Q
FRPGRPLFtOLRFRPHUFLDOQD5XD3URIHVVRU-RUJH/DJHQVDOD%DLUUR(VWRULO&LGDGHGH%HOR
+RUL]RQWH(VWDGRGH0LQDV*HUDLV&(3H/XFDVGD&RVWD/DERUQH6DOD]DUEUDVLOHLURVROWHLURQDVFLGRHP
HPSUHViULRSRUWDGRUGD&DUWHLUDGH,GHQWLGDGHQ0*LQVFULWRQR&3)0)VRERQ
FRPGRPLFtOLRFRPHUFLDOQD5XD3URIHVVRU-RUJH/DJHQVDOD%DLUUR(VWRULO&LGDGHGH%HOR+RUL]RQWH(Vtado de Minas Gerais, CEP 30494-240. 1GH$o}HV6XEVFULWDV2UGLQiULDV20.870.275. Valor de Emissão das Ações
52UGLQiULDVR$ 1,00. 9DORU5HDOL]DGR5R$ 20.870.275,00. &RQGLo}HVGH3DJDPHQWRÀ vista. Forma de InteJUDOL]DomR&RQIHUrQFLDGHDo}HVFRQIRUPHD$WDGH$VVHPEOHLD*HUDO([WUDRUGLQiULDUHDOL]DGDHPGHPDLRGH
7RWDO1GH$o}HV6XEVFULWDV2UGLQiULDV7RWDO9DORU5HDOL]DGR2UGLQiULDV5

Entre as faixas com renda
de entre 2 e 5 salários mínimos os favoráveis à desestatização são 39%, com
46% contrários, enquanto
na faixa de renda abaixo
de 2 salários o apoio à proposta é de 32%, enquanto
a oposição tem 49%.
Também há cenário menos negativo para a privatização entre os mais
escolarizados - entre pessoas com nível superior,
42% veem como positiva
a privatização, enquanto
46% são contra. Entre os
com ensino fundamental,
há 31% a favor da venda
da elétrica, enquanto 48%
são contrários.
Na análise por região, há
vantagem dos favoráveis
à privatização apenas no
Centro-Oeste do Estado,
com 47% contra 36%, e
no Sul de Minas, com 42%
contra 37%. Na região central de Minas, a rejeição à
privatização é de 54%, com
apoio de 34%, enquanto na
Zona da Mata os contrários
chegam a 60%, contra 30%
favoráveis.
Executivos da Cemig estimaram no final de agosto
que uma proposta oficial
do governo mineiro para a
privatização da companhia
deveria ser apresentada em
breve ao legislativo estadual para aprovação ainda
em 2019, mas o governo
não avançou no tema até
o momento.
Mais recentemente, no
final de agosto, Zema disse que a privatização da
Cemig e de outros ativos
estatais poderia ficar para
2020 ou 2021, para permitir
negociações com a Assembleia Legislativa estadual,
segundo notícias na imprensa. (Reuters)
O Sr. Silas Lizias Batista de Andrade, responsável pelo empreendimento
denominado SAS Indústria, Comércio e Manutenção de Válvulas LTDA,
localizado na Rua Álvaro da Silveira,
40 – Bairro Santa Margarida – Belo
Horizonte (MG), torna público que protocolizou requerimento de Licença de
Operação à Secretaria Municipal de
Meio Ambiente - SMMA.

UNIÃO DOS VAREJISTAS DE MINAS GERAIS - EDITAL de Convocação - O Presidente da União dos Varejistas
de Minas Gerais, nos termos dos arts. 11º, 12º, 13°, 14º e 17°
- letra B de seu Estatuto convoca seus associados contribuintes,
remidos, honorários, beneméritos, em pleno gozo dos seus direitos sociais, para a Assembléia Ordinária do dia 05 de novembro de 2019, visando, exclusivamente, à apreciação e decisão da Previsão Orçamentária para o exercício do ano 2020.
A Assembléia será realizada em sua sede, à Av. Paraná, 514 - 3º
andar, às 16h, em primeira convocação; em segunda convocação, às 16h30, com qualquer número de associados presentes, nos termos do art. 14º do Estatuto. Belo Horizonte, 18 de
outubro de 2019. (a) José Maria de Alvarenga - Presidente

Gustavo Costa Aguiar Oliveira /HLORHLUR 2¿FLDO
0$7-8&(0* Q  WRUQD S~EOLFR TXH UHDOL]DUi
XP OHLOmR RQOLQH SRU PHLR GR 3RUWDO ZZZJSOHLORHVFRPEU FRP DEHUWXUD QR GLD  H
HQFHUUDPHQWR QR GLD  jV  KRUDV
SDUDDOLHQDomRGHDWLYRVH[FHGHQWHVGDHPSUHVD
ENERGIA SUSTENTÁVEL DO BRASIL e outros.
1RUPDV SDUD SDUWLFLSDomR HVWmR UHJLVWUDGDV QR
&DUWyULRGR2ItFLRGH5HJGH7tWXORVH'RFVGH
%+VRERQ,QIRUPDo}HVVREUHYLVLWDomRDRVEHQVHHGLWDOFRPSOHWRSRGHUmRVHUREWLGDVQRVLWHZZZJSOHLORHVFRPEURXFRPDHTXLSH
GROHLORHLURSHORWHO  

O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO
DE UBERLÂNDIA, no uso de suas
atribuições, torna pública a disponibilização
GD 5HWL¿FDomR  UHIHUHQWH DR Edital
01/2019 ,QIRUPDPRV TXH D 5HWL¿FDomR
nº 01 VHUi SXEOLFDGD HP VXD tQWHJUD
no Quadro de Avisos e Publicações do
'HSDUWDPHQWR 0XQLFLSDO GH ÈJXD H (VJRWR
GR0XQLFtSLRGH8EHUOkQGLDHGLYXOJDGRQR
HQGHUHoR HOHWU{QLFR ZZZGPDHPJJRY
EU H ZZZJHVWDRGHFRQFXUVRVPJJRYEU

-$6$3$57,&,3$d®(66$&13-Q
%DODQoR3DWULPRQLDOHPGHGH]HPEUR(P05
$7,92

  
&LUFXODQWH ............................................



- Caixa e Equivalentes de Caixa ...........
1
1
1
1mR&LUFXODQWH.....................................   
- Investimentos ...................................... 154.182 57.554 56.151
- Participação Outra Empresa ............. 154.182 57.554 56.151
7RWDOGR$WLYR ......................................   
3$66,92




1mR&LUFXODQWH............................... 


- Partes Relacionadas ...................... 96.408
8
8
3DWULP{QLR/tTXLGR.......................   
- Capital........................................... 215.158 215.158 215.158
- Resultado do Exercício .................
228
1.403 -24.935
- Resultado Exercícos Anteriores .... -157.611 -159.014 -134.079
7RWDOGR3DVVLYR .............................   
'HPRQVWUDomRGR5HVXOWDGRHPGH'H]HPEUR
&RQWDV
   
- Res. Equivalencia Patrimonial................. 230 1.403 -24.927
- Desp. Adm. Tributárias ...........................
-2
0
-7
5HVXOWDGR([HUFtFLR ..............................   
'HPRQVWUDomRGDV0XWDo}HVGR3DWULP{QLR/tTXLGRHP05



5HV 5HV([HUF
,WHQV
 &DSLWDO ([HUFtFLR $QWHULRUHV 7RWDO3/
Saldos 31.12.2016 .... 215.158 (24.935) (134.079) 
Saldos 31.12.2017 .... 215.158
1.403 (159.014) 
Saldos 31.12.2018 .... 215.158
228 (157.611) 
3DUWLFLSDomR6RFLHWiULD: Construtora Aterpa S/A.
1RWD([SOLFDWLYD: O objeto social da Cia, é a participação em outras empresas.
&RQVHOKR GH $GPLQLVWUDomR: Francisco José Laborne Salazar CPF 137.220.426-15. André Pentagna Guimarães Salazar - CPF
035.175.426-10. Gustavo Salazar Botelho - CPF 037.911.916-16.
'LUHWRULD: André Pentagna Guimarães Salazar - CPF 035.175.42610. Tito Valadares Roquete Neto - CPF 278.525.126-15.
&RQWDGRU: ROGÉRIO BRUGNARA - CRC nº MG-070241/O-0

