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Petróleo tem
valor negativo
nos EUA

Medidas de isolamento social derrubaram a demanda e as vendas médias caíram mais de 50% na capital mineira, segundo estimativa do Minaspetro

COMBUSTÍVEIS

Preço recua na bomba em Minas
Pandemia de coronavírus é um dos fatores que derrubam os valores praticados
presidente do Sindicato do
Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de
Minas Gerais (Minaspetro),
Carlos Guimarães Jr., está
sobrando muito produto,
e as vendas caíram mais de
50% em média nos postos.
“Em algumas regiões, como a
Centro-Sul de Belo Horizonte,
as vendas chegaram a cair
75%”, afirma.

JULIANA SIQUEIRA

O preço médio da gasolina
para o consumidor em Minas
Gerais chegou a R$ 4,291
o litro na última semana,
no período de 12 a 18 de
abril, e a R$ 3,708 para as
distribuidoras, de acordo
com os dados da Agência
Nacional de Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis
(ANP). As informações da
entidade mostram que, em
meio à pandemia do novo
coronavírus (Covid-19), os
preços do produto só vêm
caindo.
Para se ter uma ideia, na
semana anterior, de 05 a 11
de abril, a gasolina estava
sendo comercializada para
os consumidores no Estado
por R$ 4,349 e para as distribuidoras a R$ 3,726. Já
na última semana do mês
passado, de 22 a 28 de março,
os valores eram R$ 4,631 e R$
4,073, respectivamente, mostrando uma queda de 7,34%
no preço da gasolina para o
consumidor na comparação
entre a semana passada e a
última semana de março.
Porém, quando se trata da
demanda por combustíveis,
a baixa nos números é ainda maior. De acordo com o

Mais dados - O etanol também vem mostrando queda
em Minas Gerais. De 12 a 18
de abril, o produto foi vendido a R$ 2,839, em média,
para os consumidores e a R$
2,332 para as distribuidoras.
Na semana anterior, de 05 a
11 de abril, os valores eram,
respectivamente, R$ 2,917
e R$ 2,362. Isto representa
queda de 2,6% no valor do
biocombustível na bomba
e de 1,2% na rede de distribuição.
O diesel, por sua vez, foi
comercializado em média
a R$ 3,378 em Minas Gerais na última semana, de
12 a 18 de abril, para os
consumidores, e a R$ 2,896
para as distribuidoras. Na
semana anterior, de 05 a 11
de abril, os valores eram
R$ 3,401 (-0,6%) e R$ 2,905
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estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos
editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são
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despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes sobre o imóvel em
questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da arrematação são de responsabilidade exclusiva do
arrematante. A concretização da Arrematação será exclusivamente via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da
propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de Compra e Venda. Prazo de Até 90 dias da formalização
da arrematação. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse
para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. Caso ao ﬁnal da ação judicial
relativa ao imóvel arrematado, distribuída antes ou depois da arrematação, seja invalidada a consolidação da propriedade,
e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da ação, sendo devolvido o valor recebido pela venda, incluída a comissão
do leiloeiro e os valores comprovadamente despendidos pelo arrematante à título de despesas de condomínio e imposto
relativo à propriedade imobiliária. A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado,
não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total
da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de
cheques. O proponente vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente
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(-0,3%), respectivamente.
Belo Horizonte – Na capital mineira, a gasolina foi
comercializada, em média, a
R$ 4,211 na semana passada,
entre 12 e 18 de abril, para
os consumidores. A ANS
não disponibilizou os dados
em relação às distribuidoras
do mês de abril. Na semana
anterior, de 05 a 11 de abril,
a gasolina foi vendida a R$
4,261 para o consumidor,
queda de 1,1%.
O etanol, por sua vez, foi
vendido a R$ 2,742 na capital

mineira entre os dias 12 e 18
de abril para os consumidores. Na semana anterior, o
preço médio era R$ 2,851, o
que representa retração de
3,8% na base de comparação.
Já o valor do diesel, nos
dois períodos, foi de R$ 3,478
e R$ 3,404, respectivamente.
Isto representa um incremento de 2,1% no intervalo.

tos, como são considerados
essenciais, são obrigados a
funcionar, no mínimo de 7h
às 19h, de segunda a sábado.
“A grande maioria dos
estabelecimentos hoje está
funcionando com prejuízo
operacional. Uma característica dos postos de combustíveis é trabalhar com
margens baixas e volume
de vendas muito elevado.
Crise – O presidente do Mi- Com essa queda significanaspetro ressalta que o setor tiva de vendas, a margem
vem atravessando uma crise operacional do posto não
muito grave. Além da queda consegue ser coberta pelas
de vendas, diz ele, os pos- vendas atuais”, diz.

Petrobras anuncia novos cortes
Rio - A Petrobras reduzirá
o preço médio da gasolina em
8% e o do diesel em 4% nas
refinarias a partir de terça-feira
(21), com a petroleira brasileira
reagindo aos baixos preços do
petróleo e aos impactos do
coronavírus na demanda por
combustíveis.
No acumulado do ano, a
petroleira já reduziu em mais
de 50% o valor médio da gasolina nas refinarias, para cerca
de R$ 0,91 por litro. O diesel,
por sua vez, acumula queda
de quase 40%.
Os novos cortes ocorrem

diante de uma persistente queda nos preços do petróleo e de
seus derivados no mercado
internacional, por impactos
do novo coronavírus sobre a
economia global.
Na segunda-feira (20), as
cotações do barril nos Estados
Unidos atingiram o menor
valor da história.
A decisão da Petrobras por
novos cortes ocorre ainda após
uma queda neste ano de cerca
de 60% do preço do petróleo
Brent, referência internacional,
que era negociado a US$ 26,40,
no início da tarde no Brasil.

T7 PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ/MF: 22.562.798/0001-06
AVISO AOS ACIONISTAS – Encontramse à disposição dos senhores acionistas da T7
PARTICIPAÇÕES S.A, em sua sede social, à rua
Paraíba, 1000 – sala 1.532, bairro Savassi, em Belo
Horizonte - MG, os documentos a que se refere o
artigo 133, da lei nº 6.404/76, referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Belo
Horizonte, 16 de abril de 2.020. (a) Francisco Sérgio
Soares Cavalieri – Diretor.

ISA PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ/MF: 01.513.782/0001-25
AVISO AOS ACIONISTAS – Encontramse à disposição dos senhores acionistas da ISA
PARTICIPAÇÕES S.A, em sua sede social, à rua
Paraíba, 1000 – sala 1.505, bairro Savassi, em Belo
Horizonte - MG, os documentos a que se refere o
artigo 133, da lei nº 6.404/76, referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Belo
Horizonte, 16 de abril de 2.020. (a) Francisco Sérgio
Soares Cavalieri – Diretor.

OXFORD COMÉRCIO E
PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 06.316.597/0001-64
NIRE N° 3130001975-6
Companhia Fechada
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO Ficam os senhores acionistas da OXFORD
COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A., convidados
para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia
30 (trinta) de abril de 2020, às 14:00 (catorze) horas,
em sua sede social, na cidade de Belo Horizonte,
Estado de Minas Gerais, à Rua Aimorés, 981, 12°
andar, parte, Bairro Funcionários, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2019; e b) Examinar, discutir
e votar a proposta de destinação do lucro líquido do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.
Belo Horizonte-MG, 17 de abril de 2020.
Josué Christiano Gomes da Silva - Presidente

FIAÇÃO E TECELAGEM SÃO JOSÉ S.A.

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 17.159.005/0001-64
AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos aos Senhores Acionistas que em razão
da alteração de endereço da sede da Companhia de
Barbacena-MG para Recife-PE (conforme aprovado
na AGO/E de 30 de abril de 2019) a Assembleia Geral
Ordinária e Extraordinária de 2020 será realizada
no novo endereço da sede da Companhia, na Rua
Pampulha, 141, Imbiribeira, Recife-PE, às 10 horas
em primeira convocação e/ou às 10:30 h. em segunda
convocação, no dia 30 de abril de 2020. As publicações
dos documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei nº
6.404/76 e previstos no artigo 9º da Instrução CVM
nº 481/09, relativos ao exercício social encerrado
em 31 de dezembro de 2019, estão sendo realizadas
no Jornal do Comércio de Recife-PE e no Diário Oficial
do Estado de Pernambuco. Caso os senhores acionistas
tenham interesse, os mencionados documentos estão à
disposição na sede da Companhia, bem como poderão ser
solicitados pelo e-mail: tecelsaojosenordeste@gmail.com

COMUNICADO
RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO, EDITAL Nº 01/2019
A Prefeitura Municipal de Uberlândia e a Fundação de Desenvolvimento da
Pesquisa (FUNDEP), em conformidade com o Artigo 37, Inciso II da Constituição
Federal, na Lei Orgânica do Município, na Lei Complementar nº 040, de 05 de outubro
de 1992 e suas alterações, Leis nºs 11.966 e 11.967, ambas de 29 de setembro de 2014,
e suas alterações, bem como nas demais leis municipais vigentes, tornam público
O RESULTADO FINAL DO CONCURSO PÚBLICO, EDITAL Nº 01/2019, de 05
de julho de 2019. A íntegra do Resultado Final encontra-se divulgada nos endereços
eletrônicos: www.uberlandia.mg.gov.br e www.gestaodeconcursos.com.br.
HELICÓPTEROS DO BRASIL S.A. - HELIBRAS
CNPJ/MF N.º 20.367.629/0001-81
NIRE 31.300.052.184
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
O Conselho de Administração da Helicópteros do Brasil S.A. - Helibras (‘’Companhia’’),
convoca os acionistas da Companhia para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a se realizar em primeira convocação no dia 30 de abril de 2020, às 10h, na
sede da Companhia, localizada na Rua Santos Dumont, 200, na cidade de Itajubá, Estado
de Minas Gerais, a fim de deliberar sobre as matérias contidas na ordem do dia abaixo.
Ordem do Dia: I. Em Assembleia Geral Ordinária: 1. Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar o relatório da administração e as demonstrações financeiras
referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019; 2. Deliberar sobre a
destinação dos resultados da Companhia referentes ao exercício social findo em
31 de dezembro de 2019; e 3. Deliberar sobre a remuneração global dos administradores
para o exercício social de 2020. II. Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. Deliberar sobre
a alteração do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia de modo a modificar as
competências do Conselho de Administração. Itajubá/MG, 17 de abril de 2020. Daniel
Mandelli Martin Presidente do Conselho de Administração.

Acordo recente entre grandes países produtores para um
corte histórico de oferta ainda
é visto como insuficiente para
eliminar preocupações relacionadas à destruição de demanda
causada pela pandemia.
Enquanto isso, nos postos
de combustíveis, a gasolina
havia acumulado queda de
10,16% neste ano até a semana
passada, enquanto o diesel
caído 12,2%, segundo os dados
mais recentes publicados pela
Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis
(ANP).
Vale lembrar que o repasse
de ajustes dos combustíveis nas
refinarias para o consumidor
final nos postos não é imediato
e depende de diversos fatores,
como consumo de estoques,
impostos, margens de distribuição e revenda e mistura
de biocombustíveis. (Reuters)
ATIVAS PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ/MF: 10.515.958/0001-79
AVISO AOS ACIONISTAS – Encontram-se à
disposição dos senhores acionistas da ATIVAS
PARTICIPAÇÕES S.A, em sua sede social, à rua
Paraíba, 1000 – sala 1.511, Bairro Savassi, em Belo
Horizonte - MG, os documentos a que se refere o
artigo 133, da lei nº 6.404/76, referentes ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Belo
Horizonte, 16 de abril de 2.020. (a) Geraldo Vilela
de Faria – Diretor.
ASAMAR S/A
CNPJ. 18.007.971/0001-29
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas para
participarem da Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária a se realizar às 10:00 (dez) horas
do dia 28 de abril de 2.020, em sua sede social na
rua Paraíba, 1.000 – 3O. andar – Bairro Savassi Belo Horizonte – MG, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: 1 – Análise e aprovação
das demonstrações financeiras e relatório da
administração, referentes ao exercício encerrado
em 31/12/2019; 2 – Destinação do lucro líquido do
exercício; 3 – Eleição de membro do Conselho de
Administração; 4 – Outros assuntos de interesse da
sociedade; Belo Horizonte, 15 de abril de 2020. A
Diretoria

WEMBLEY SOCIEDADE ANÔNIMA
CNPJ/MF Nº 25.329.319/0001-96
NIRE N° 3130003378-3
COMPANHIA FECHADA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
- CONVOCAÇÃO Ficam os senhores acionistas da Wembley
Sociedade Anônima (“Companhia”), convidados
para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no
dia 30 (trinta) de abril de 2020, às 15:00 (quinze)
horas, na sede da Companhia, na cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, à Rua Aimorés,
nº 981 - 12º andar, parte, Bairro Funcionários, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i)
Tomar as contas dos administradores, examinar,
discutir e votar as demonstrações financeiras
referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2019; (ii) Examinar, discutir e votar a
proposta de destinação do lucro líquido do exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e (iii)
eleger os membros do Conselho de Administração
da Companhia e fixar o limite da remuneração
global dos administradores da Companhia.
Belo Horizonte-MG, 17 de abril de 2020.
Josué Christiano Gomes da Silva
Presidente do Conselho de Administração

Nova York - Os contratos futuros do petróleo nos Estados Unidos
foram negociados em
valores negativos pela
primeira vez na história
na segunda-feira (20),
com o primeiro vencimento terminando o
dia a impressionantes
US$ 37,63 negativos por
barril, após operadores
liquidarem posições de
forma massiva em meio
ao rápido preenchimento das reservas no centro de distribuição de
Cushing, em Oklahoma.
O petróleo Brent, valor de referência internacional, também recuou,
mas a fraqueza não foi
nem de longe tão grande
quanto à do WTI, uma
vez que globalmente há
mais espaço disponível
para armazenamento.
O contrato maio do
petróleo dos EUA fechou em queda de US$
55,90, ou 306%, a –US$
37,63 por barril, depois
de tocar uma mínima
histórica de –US$ 40,32.
O Brent cedeu US$ 2,51,
ou 9%, para US$ 25,57
o barril.
“O armazenamento
está cheio demais para
que especuladores comprem esse contrato, e as
refinarias estão operando a níveis baixos porque não flexibilizamos
as ordens de isolamento
na maior parte dos Estados”, disse Phil Flynn,
analista do Price Futures Group em Chicago.
“Não há muita esperança de que as coisas
possam mudar em 24
horas.”
A demanda física por
petróleo secou, criando
um excesso de oferta
global em um momento
em que bilhões de pessoas ficam em casa para
frear a disseminação do
novo coronavírus.
As refinarias estão
processando muito menos petróleo que o normal, o que faz com que
milhões de barris fiquem
“presos” em instalações
de armazenamento em
todo o mundo. Tradings contrataram navios
apenas para ancorá-los
e enchê-los de petróleo.
Um recorde de 160 milhões de barris está estocado em navios-tanque
no mundo.
Já os estoques em
Cushing avançaram em
9% na semana até 17 de
abril, totalizando cerca
de 61 milhões de barris,
disseram operadores,
citando um relatório da
Genscape.
O contrato junho do
WTI, mais ativo, terminou a sessão em nível
muito superior ao maio,
cotado a US$ 20,43 o
barril. O spread entre os
dois vencimentos chegou a bater US$ 60,76,
o maior da história para
dois contratos próximos.
Os preços negativos
do petróleo nos EUA
significam que, pela
primeira vez na história, vendedores têm de
pagar aos compradores
para que estes recebam
os contratos futuros. Não
está claro, porém, se isso
chegará aos consumidores, que geralmente
observam os preços mais
baixos sendo traduzidos
em valores mais baixos
da gasolina nas bombas.
(Reuters)

