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Tesouro terá R$ 100 bi com PEC Emergencial
Recursos devem trazer mais tranquilidade à gestão dos débitos em ano de concentração de vencimentos e pressão por Covid-19

Brasília - O governo calcula que o colchão de recursos
do Tesouro para amortização
da dívida pública receberá
reforço próximo a R$ 100
bilhões este ano com a PEC
Emergencial, que autorizou
que o estoque do chamado
superávit financeiro dos fundos públicos do Executivo
seja destinado para esse fim,

Em janeiro, o Tesouro
informou que a reserva de
liquidez estava em
R$ 800 bi, valor que seria
suficiente para cobrir os
vencimentos de títulos da
dívida pública pelos seis
meses seguintes.
informou à Reuters uma
fonte da equipe econômica.
Os recursos devem trazer
mais tranquilidade à gestão
da dívida em um ano de
concentração de vencimentos
em que as despesas primárias
do governo estarão cada vez
mais pressionadas por despesas relacionadas à pandemia
de Covid-19.
Ao votar o texto da Pro-

posta de Emenda à Constituição (PEC) já aprovado pelo Senado, a Câmara
derrubou a desvinculação
dos recursos dos fundos
do Executivo, impedindo
que esse fluxo de dinheiro,
no caso da União, passasse
a ser gerido diretamente
pelo Tesouro Nacional. Se
aprovada, a desvinculação
representaria cerca de R$
50 bilhões ao ano, segundo
a fonte.
Outro artigo da PEC – o 5º
– mantido pelos deputados,
no entanto, estabeleceu que,
até o final do segundo ano
subsequente ao da promulgação da emenda constitucional, “o superávit financeiro
das fontes de recursos dos
fundos públicos do Poder
Executivo, apurados ao final
de cada exercício, poderá ser
destinado à amortização da
dívida pública do respectivo
ente”.
A votação da proposta só
foi concluída na madrugada
da sexta-feira (12), e os técnicos do governo ainda calculam o impacto exato, mas a
avaliação é que os recursos
parados nos fundos devem se
aproximar de R$ 100 bilhões
este ano. Para 2022 e 2023 o

COOPERATIVA AGROPECUARIA DA GRANDE BELO HORIZONTE LTDA – COOPGBH
CNPJ 17.345.182/0001-35 I.E. 062.134700.0096 AF 479/73 OCEMG 107
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
O Presidente da Cooperativa Agropecuária da Grande Belo Horizonte Ltda., no uso de suas atribuições que
lhe confere o Art. 15 do Estatuto Social, convoca os senhores (as) associados (as) para se reunirem em
AGO, a ser realizada em 25 de março de 2021, às 09:00 horas, de forma presencial em nosso Armazém no
Anel Rodoviário Celso Mello Azevedo, 23.626, Bairro Eymard, nesta capital, em primeira convocação com a
presença de 2/3 do número de associados, em segunda convocação às 10:00 horas, com a presença de metade
mais um dos associados ou ainda em terceira convocação às 11:00 horas com a presença mínima de 10
(Dez) associados para deliberarem sobre a seguinte ordem na AGO : 1)Prestação de contas do exercício
de 2020, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, do relatório de gestão; balanço patrimonial;
demonstrativo dos resultados apurados no exercício e seus complementos; 2) Destinação das sobras;
3) Eleição dos novos membros do Conselho Fiscal para o período 01/04/2021 a 31/03/2022 (Efetivos
e Suplentes); 4) Definição dos honorários do conselho de Administração e da cédula de presença do
conselho fiscal; 5) Assuntos de Interesse Geral. Para efeitos Legais e Estatutários, declara-se que o número de
associados da COOPGBH LTDA aptos é de 942 (Novecentos e quarenta e dois). Belo Horizonte, 09 de março de 2021.
Carlos Batista Alves de Sousa - Presidente
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - CAMPANHA SALARIAL – 2021
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL
O SINDICATO DOS JORNALISTAS PROFISSIONAIS DE MINAS GERAIS (SJPMG), com sede na Av. Álvares Cabral, n° 400 – Centro
– Belo Horizonte, com base territorial compreendida no Estado de Minas Gerais, exceto a cidade de Juiz de Fora, o SINDICATO
DOS EMPREGADOS DA ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS PROPRIETÁRIAS DE JORNAIS E REVISTAS DE BELO HORIZONTE E
EMPRESAS DISTRIBUIDORAS E VENDEDORAS DE JORNAIS E REVISTAS E BANCAS DE JORNAIS E REVISTAS (SINAD), com sede
na rua da Bahia, 1148, sala 1901/1903, Belo Horizonte, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDUSTRIAS GRÁFICAS,
DE JORNAIS E REVISTAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (STIG-MG), com sede na rua Jaguarão, 269, Bonfim, Belo Horizonte,
no âmbito de suas respectivas representaçções e bases territoriais, convocam, na forma dos seus estatutos, todos os
empregados jornalistas, gráficos e empregados em administração de jornais e revistas, associados e interessados, que
laboram em EMPRESAS DE JORNAIS E REVISTAS DE MINAS GERAIS, EMPRESAS DE JORNAIS E REVISTAS DE BELO HORIZONTE
e nas EMPRESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO DE MINAS GERAIS, para comparecerem virtualmente, em função da pandemia
da covid-19, à Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a ser realizada conjuntamente pelas entidades sindicais, no dia
23/03/2021 às 13h por meio da plataforma digital Google Meets. O link da reunião estará disponível 24 horas antes no site
www.sjpmg.org.br e nas redes sociais dos respectivos sindicatos. A coleta dos votos será feita por meio de um formulário
disponibilizado durante sete diad nos canais de comunicação das respectivas entidades após o encerramento da assembleia
virtual. A assembléia será realizada, em primeira convocação, no horário e plataforma acima descrita e na falta de quórum
mínimo estabelecido pelos respectivos Estatutos Sociais, trinta minutos depois, em segunda convocação, com qualquer
número de presentes, para discussão e deliberação sobre a seguinte ordem do dia: a) Discussão e aprovação das pautas de
reivindicações a serem encaminhadas para as entidades patronais e/ou empresas, visando celebrar Convenções Coletivas de
Trabalho e/ou Acordos Coletivos de Trabalho, com a autorização também para, no curso das negociações, ampliar ou reduzir
o rol de reivindicações; b) Deliberação e aprovação sobre a possibilidade de deflagrar o movimento paredista, nos termos
da Lei de Greve, inclusive sobre o pagamento de dias parados; c) Deliberação e aprovação a respeito dos percentuais, forma
de pagamento e repasse das Quotas Negociais/Taxas de fortalecimentos Sindicais/Taxas Negociais/Taxas de Solidariedade
Sindicais e outras modalidades de custeio, a serem repassados aos Sindicatos Profissionais, abrangendo todos os sócios e não
sócios das respectivas entidades sindicais; d) Autorização para a Diretoria dos Sindicatos negociar, assinar Acordos Coletivos,
Convenções Coletivas e Aditivos a estas, assim como ajuizar Dissídios Coletivos ou quaisquer ações que sejam necessárias
à defesa do interesse das categorias profissionais, inclusive substabelecer tais poderes; e) Autorização para a Diretoria dos
Sindicatos negociar, assinar acordos coletivos diretamente com empregadores, independentemente da negociação conjunta
com outros Entidades Sindicais de Primeiro ou Segundo grau de representação, visando firmar Acordos Coletivos de Trabalho
e Aditivos a estes, assim como ajuizar Dissídios Coletivos ou quaisquer ações que sejam necessárias à defesa do interesse
da categoria profissional; f) Autorização para a diretoria dos Sindicatos substabelecerem ou outorgar procuração para uma
comissão de negociação, que coordenará o processo de negociações coletivas unificadas ou de forma direta com as empresas;
g) Deliberação sobre a instalação em caráter permanente da presente assembleia; h) Outras deliberações consequentes.
Belo Horizonte, 12 de março de 2021 - Alessandra Cezar Mello – Presidenta do SJPMG – Marco Antônio Jacob – Presidente do
SINAD – Jose Aparecido Alves Ferreira – Representante Legal do STIG-MG

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO
RERRATIFICAÇÃO DO EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA
UNIÃO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPÓ LTDA. – SICOOB UNIÃO – PRAÇA DR. DURVAL
GROSSI, 35, CENTRO, RAUL SOARES/MG. CNPJ MF: 01.060.307/0001-40 – NIRE: 3140000910-8,
PUBLICADO NO JORNAL FOLHA DE PONTA NOVA, EDIÇÃO 1.645 DO DIA 05/02/2021, PÁGINA 4.
O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
DA UNIÃO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPÓ LTDA. – SICOOB UNIÃO, no uso das atribuições
que lhe confere o Estatuto Social, resolve retificar o edital de convocação (publicado em 05/02/2021),
nos seguintes termos:
No Edital de convocação onde se lê: “(...)CONVOCA os associados, que nesta data são em
número de 23.347 (vinte e três mil e trezentos e quarenta e sete), em condição de votar, para se
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada, de forma
SEMIPRESENCIAL, no dia 26 de março de 2021, sendo presencialmente a participação na
sede da Cooperativa, na Praça Dr. Durval Grossi, nº 35, Centro, na cidade de Raul Soares (MG) e
digitalmente por meio do aplicativo Sicoob Moob, (...)”
Leia-se: “(...)CONVOCA os associados, que nesta data são em número de 23.347 (vinte e três mil
e trezentos e quarenta e sete), em condição de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada, de forma DIGITAL, no dia 26 de março de 2021,
por meio do aplicativo Sicoob Moob, (...)”
E onde se lê: (...) 1) A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária ocorrerá de forma
SEMIPRESENCIAL, na sede do Sicoob União, situada na Praça Dr. Durval Grossi, nº 35, Centro,
na cidade de Raul Soares (MG), e também por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível
gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que
poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio
http://www.sicoobuniaodosvales.com.br. 2) A eleição realizar-se-á na sede do Sicoob União, sito
na Praça Dr. Durval Grossi, no 35, Centro, na cidade de Raul Soares (MG), no dia 26/03/2021; com
início às 19:00 (dezenove) horas e com duração máxima de 3 (três) horas ininterruptas, a contar do
encerramento da apresentação dos assuntos da ordem do dia. (...)
Leia-se: (...) 1) A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária ocorrerá de forma DIGITAL por meio
do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play,
acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser
obtidas detalhadamente no sítio http://www.sicoobuniaodosvales.com.br. 2) A eleição realizar-se-á de
forma DIGITAL por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple
Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras
informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio http://www.sicoobuniaodosvales.com.br. (...)
OBS.: 1. A alteração, única e exclusiva, da forma de realização da assembleia decorre da
impossibilidade de aglomeração de pessoas tendo em vista a declaração de pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) pela Organização Mundial de Saúde, do reconhecimento da emergência
de saúde pública (Lei nº 13.979/2.020), da Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19, nº
130/2.021 do Governo do Estado de Minas Gerais, e, do disposto no Decreto Municipal nº 611, que
impede a realização de eventos de qualquer natureza no Município de Raul Soares/MG.
2. As demais disposições constantes no edital de convocação publicado no Jornal Folha de Ponte
Nova, Edição 1.645, Página 4, datado de 05/02/2021, inclusive horário da assembleia e eleição, bem
como ordem do dia, mantêm-se inalteradas.
3. Não será reaberto prazo para registro de chapas, preservando-se os registros realizados a tempo
e modo, em respeito ao direito adquirido.
Raul Soares/MG, 15 de março de 2021. Evanilson Danelon Grillo Presidente do Conselho de Administração - SICOOB UNIÃO.

BRUNO DOMINGOS/REUTERS

No ano, os vencimentos totalizam R$ 1,4 trilhão, dos quais, metade terá que ser rolada até abril

volume será bem menor já
que o grosso do estoque já
teria sido repassado.
O texto aprovado pela
Câmara, e que segue para
promulgação, acabou ampliando o escopo dos fundos
da União, Estados e municípios cujo estoque poderá
ser usado para o pagamento
de dívida.

A proposta que saiu do Senado vedava a vinculação das
receitas públicas a fundos,
mas estabelecia uma série
de exceções, como os fundos
de Segurança Pública, Antidrogas, de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico e do
Aparelhamento e Operacionalização das Atividades fim
da Polícia Federal.

CASA DE SAÚDE E MATERNIDADE SANTA FÉ S.A.
CNPJ 17.267.634/0001-08 - NIRE 3130002319-2
Edital de Convocação - Ficam convocados os acionistas, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (AGE),
a realizar-se no dia 24 de março de 2021, na Rua Gustavo Pena, nº 135, bairro Horto, Belo Horizonte/MG, CEP 31.015060, às 19h00min, ou à distância, de forma Semipresencial (online), para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Deliberar sobre a autorização do Conselho de Administração em instituir a taxa de ressarcimento de despesas para
médicos dos plantões, o qual poderá definir os critérios de instituição e cobrança; b) eleição e definição da remuneração
dos membros do Conselho Fiscal, conforme artigos 26 e 27 do Estatuto Social; c) deliberar sobre o possível arrendamento
e/ou venda (alienação) do negócio hospitalar, em conformidade com o disposto no inciso X do art. 12 do Estatuto
Social; d) outros assuntos de interesse da sociedade. INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES ADICIONAIS: Nos termos
da IN/DREI 81, anexo V, seção VIII: 1) a participação na reunião poderá se dar: a) presencialmente, no local físico da
realização da reunião; b) a distância, mediante o envio de boletim de voto a distância e/ou atuação remota, via sistema
eletrônico, plataforma ZOOM, no dia e hora designados. O link de acesso será disponibilizado por e-mail ou poderá
ser requerido junto ao Ricardo, Diretor Administrativo/Financeiro, no seguinte endereço de e-mail: dirfin@hmsfe.com.
br. 2) forma de votação a distância: a) por boletim de voto a distância: este documento, que será disponibilizado (com
as devidas instruções) pela companhia, ou poderá ser solicitado no seguinte endereço de e-mail dirfin@hmsfe.com.br,
deverá ser preenchido e enviado, para o e-mail acima designado, com, no mínimo, 05 (cinco) dias de antecedência
da data de realização da Assembleia ou; b) semipresencialmente, através da plataforma acima designada, por meio de
áudio e vídeo, mediante envio prévio da documentação: pessoa física: RG e CPF; Pessoa Jurídica: atos constitutivos;
Procurador: instrumento de procuração outorgando os poderes específicos para deliberação em assembleia. O envio será
para o e-mail acima designado, até 30 (trinta) minutos antes da realização da assembleia. Dúvidas e esclarecimentos
podem ser esclarecidos junto à diretoria, ou pelo e-mail: dirfin@hmsfe.com.br. Belo Horizonte, 09 de março de 2021.
Helena de Souza Paiva Canabrava - Presidente do Conselho
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL CONJUNTA
ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – FETRANSCOOP MG
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL CONJUNTA ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIA DA FEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DE TRANSPORTES DE
CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FETRANSCOOP MG
O presidente do conselho de administração da FETRANSCOOP-MG – Federação das Cooperativas de Transporte
de Passageiros e Cargas do Estado de Minas Gerais Ltda, usando as atribuições que lhe conferem o estatuto Social
e cumprindo as determinações do mesmo, convoca as suas (30) filiadas, todas com direito a voto, para a Assembleia
Geral conjunta Ordinária e Extraordinária a realizar-se na forma virtual, devido a pandemia (Impossibilidade de
reunião presencial), através do link https://meet.google.com/ewp-fnps-mka ou abra o Meet e digite o código
ewp-fnps-mka, conforme legislação vigente no dia 31 de Março de 2021. Em primeira chamada às 09:00 Hs
com a presença de 2/3 das filiadas. Em segunda chamada às 10:00 Hs com a metade e mais uma das filiadas e em
terceira e última chamada às 11:00 Hs, com a presença de no mínimo 03 (Três) filiadas com término previsto para as
13:30 hs, para deliberar os seguintes assuntos: A.G.O (Assembléia Geral Ordinária) - 1 - Prestação de contas do
exercício 2020 compreendendo: a) Balanço Patrimonial; b) demonstrativos das sobras e perdas apuradas no exercício;
c) parecer do conselho fiscal e relatório da gestão; 2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas deduzindose, no primeiro caso as parcelas para os fundos obrigatórios; 3 - Eleição e posse dos componentes do conselho fiscal;
4 - Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros do conselho de administração
e fiscal. A.G.E (Assembléia Geral Extraordinária) - 1 - Reforma ampla geral e irrestrita do Estatuto Social; 2
- Deliberações quanto ao projeto de reestruturação administrativa, inclusive se necessário a mudança da sede da
Fetranscoop/MG. 3 - Deliberações do projeto BHAIRPORT; 4 – Deliberações para mudança de endereço. Os registros
das chapas para conselho fiscal serão realizados até o dia 24/03/2021, nos termos do estatuto.
BH 12/03/2021 - EVALDO MOREIRA DE MATOS – Diretor Presidente

| COMISSÃO ESPECIAL DO CONCURSO PÚBLICO

A CÂMARA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA e a Fundação de Desenvolvimento
da Pesquisa - FUNDEP, no uso de suas atribuições, tornam pública a

disponibilização da Retificação Nº 01, referente ao Edital 01/2021 do Concurso
Público para ingresso ao provimento de cargos públicos efetivos e a formação de

cadastro de reserva. Informamos que a Retificação Nº 01 será publicada, em sua
íntegra,

nos

endereços

eletrônicos:

www.gestaodeconcursos.com.br.

www.camarauberlandia.mg.gov.br

e

Uberlândia, 15 de março de 2021.
Sergimar Antônio de Melo

Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia

Ao acabar com a possibilidade da desvinculação, os
deputados acabaram também reduzindo os fundos
excepcionalizados para a
liberação dos recursos do
estoque, que foi mantida
no texto. Assim, para os
estoques, só seguem preservados os fundos públicos de
fomento e desenvolvimento
regionais e aqueles cuja vinculação já estava prevista na
Constituição, que incluem
os educacionais (Fundeb,
no caso da União).
GESTHO – GESTÃO
HOSPITALAR S/A

CNPJ 03.490.958/0001-04
NIRE 3130001429-1
Aviso aos Acionistas. Acham-se à disposição
dos Senhores Acionistas, na sede desta companhia, na Av. Presidente Antônio Carlos, n.º 1.694,
8º andar, Bairro Cachoeirinha, Belo Horizonte/
MG - CEP 31130-122, os documentos a que se
refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao
Exercício Social encerrado em 31.12.2020. Belo
Horizonte, 12 de Março de 2021. (a) Augusto da
Cunha Campos Gonçalves - Diretor Presidente.
(a) Rodrigo Martins Sales - Diretor Técnico.
AFH EMPREENDIMENTOS COMÉRCIO E
INDÚSTRIA S/A
CNPJ: 17.333.352/0001-61
CONVOCAÇÃO
São convocados os senhores acionistas a se
reunir em Assembleia Geral, que se realizará
no dia 31 de março de 2021, às 15:00 horas,
na sede social, Rua Espírito Santo, n.º 466,
18º andar, Bairro Centro, CEP 30.160-030,
na Cidade de Belo Horizonte, Estado de
Minas Gerais, a fim de deliberarem sobre
a Dissolução, Liquidação e Extinção da
Sociedade.

NÁUTICO TRÊS MARIAS IATE CLUBE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Sócios Proprietários
do NÁUTICO TRÊS MARIAS IATE CLUBE,
em dia com suas obrigações sociais, para participar
pessoalmente, não podendo se fazer representar,
inclusive por procurações, na forma do artigo 31, inciso
I, do Estatuto Social, da Assembleia Geral Ordinária a
se realizar no dia 30 (trinta), terça-feira, de março de
2021, em primeira convocação as 17:00 (dezessete)
horas e em segunda e última convocação às 18:00
(dezoito) horas, em Belo Horizonte – MG, na Sede da
Associação, na Rua Almirante Alexandrino, 27 conj.
03, Gutierrez, com fins de deliberar sobre aprovação
das contas da Diretoria Executiva, Balanço e relatório
do exercício de 2020, encerrados em 31 de dezembro.
Belo Horizonte, 10 de março de 2021

p/DIRETORIA EXECUTIVA
Marcondes Moreira Ferreira - COMODORO

Os recursos dos demais
fundos, que até então só
podiam ser direcionados
a fins específicos, poderão
agora ser redirecionados
para a amortização da dívida
pública.
Liquidez - Em janeiro, o
Tesouro informou que sua
reserva de liquidez estava
em R$ 800 bilhões, valor que
seria suficiente para cobrir os
vencimentos de títulos da dívida pública pelos seis meses
seguintes. No ano todo, os
vencimentos de dívida totalizam R$ 1,4 trilhão, sendo
que metade desse volume
terá de ser rolada até abril.
As despesas primárias
do ano, contudo, irão ficar
maiores do que o previsto
pelo governo em sua programação orçamentária, impondo mais pressão sobre a
dívida. A PEC Emergencial
já autorizou que uma despesa de até R$ 44 bilhões
com o pagamento do auxílio
emergencial fique fora da
meta de déficit do governo
para o ano e da chamada
regra de ouro, que impõe
restrições ao endividamento.
O governo deve editar
uma medida provisória estabelecendo as condições do
novo auxílio depois que a
PEC for promulgada, o que
está previsto para segunda-feira.
A desvinculação dos estoques dos fundos do Executivo
vale também para estados
e municípios. A PEC determina que os entes que não
tiverem dívida a amortizar
terão liberdade para aplicar
os recursos em outras despesas. (Reuters)
Gustavo C. A. Oliveira, Leiloeiro
MAT. JUCEMG nº 507 realizará leilão Online (www.gpleiloes.com.br):
encerramento em 05/04/21 a partir
das 14:00 hs. Comitente: Banco Inter e outros. Informações e edital no
site ou p/ tel.: (31) 3241-4164.
ASAMAR S/A
CNPJ. 18.007.971/0001-29
AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas da
ASAMAR S/A, em sua sede social na rua Paraíba,
1.000 – 3O. andar – Bairro Savassi, em Belo
Horizonte – MG, os documentos a que se refere o art.
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2.020. Belo Horizonte, 10 de
marco de 2.021. A Diretoria

Gustavo C. A. Oliveira, Leiloeiro MAT.
JUCEMG nº 507 realizará leilão Online
(www.gpleiloes.com.br): encerramento
em 22/03/21 a partir das 15:00 hs. Comitente: SOS Tecnologia e Educação
e outros. Informações e edital no site ou
p/ tel.: (31) 3241-4164.

A VR TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA, por determinação
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMMAD,
torna público que foi concedida através do Processo Administrativo nº 48.899/2020,
a Licença Ambiental Simplificada 2, para Postos Revendedores, Postos ou Pontos de
Abastecimento, Instalações de Sistemas Retalhistas, Postos Flutuantes de Combustíveis e
Postos Revendedores de Combustíveis de Aviação, localizada à Rua dos Limoeiros, nº485,
Bairro Imbirucu - Betim, Minas Gerais - CEP 32.680-230.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI

• AVISO DE LICITAÇÃO: A Prefeitura Municipal de Itanhomi, torna público, para conhecimento
de todos, que fará realizar a LICITAÇÃO Nº 010/2021 - Modalidade PREGÃO ELETRÔNICO
Nº 001/2021 (Registro de Preços), tipo MENOR PREÇO POR LOTE, em conformidade com
a Lei 10.520/02 e 8.666/93. O objeto da presente licitação é o Registro de Preços para futura
e eventual aquisição de combustíveis (gasolina, óleo diesel e álcool) para os veículos da
frota municipal. Data e horário do recebimento das propostas: até às 09:00 horas do dia 26/
03/2021. Data e horário do início da disputa: 09:00 horas do dia 26/03/2021. O Edital completo
está disponível para consulta e retirada nos endereços eletrônicos: www.licitanet.com.br e
https://transparencia.itanhomi.mg.gov.br. Informações complementares poderão ser obtidas
através do telefone: (33) 3231-1345 e/ou e-mail: itanhomiprefeitura@gmail.com.br. Prefeitura
Municipal de Itanhomi, 10/03/2021. Adriani Jorge de Oliveira Lopes - Pregoeiro Oficial.
• AVISO DE LICITAÇÃO: A Prefeitura Municipal de Itanhomi, torna público, para conhecimento
de todos, que fará realizar no dia 29/03/2021, às 08:00 h, a LICITAÇÃO Nº 011/2021 modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2021 (Registro de Preços), tipo MENOR PREÇO
POR LOTE, em conformidade com a Lei 10.520/02 e 8.666/93. Os envelopes deverão ser
protocolados na Prefeitura até às 08:00 h do dia 29/03/2021. O objeto da presente licitação
é a aquisição de materiais de construção, elétrico, hidráulico, piso, blocos de concreto,
ferramentas, tinta, EPI, utilidades. O EDITAL se encontra à disposição dos interessados, que
poderão adquiri-lo até o dia 26/03/2021, das 7:00 às 11:00 e das 12:00 às 16:00 h, junto à
Equipe de Apoio ao Pregão, em sua sede à Av. JK, 91 - Centro - Itanhomi/MG - CEP: 35.120000 ou através do site: http://transparencia.itanhomi.mg.gov.br. Para maiores esclarecimentos
entre em contato com o Pregoeiro Oficial (E-mail: itanhomiprefeitura@gmail.com). Prefeitura
Municipal de Itanhomi, 11/03/2020. Adriani Jorge de Oliveira Lopes - Pregoeiro Oficial.

TRANSFORMADORES E SERVIÇOS DE ENERGIA DAS AMÉRICAS S.A.

CNPJ/ME nº 08.870.769/0001-72 - NIRE 31300125777
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Local, data, hora: 03.02.2021, às 10h, na sede, Rodovia BR-381, nº 3045, Contagem/MG. Presença: totalidade dos
membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente: Henry Singer Gonzalez; Secretário: Mário Adolfo Libert
Westphalen. Deliberações Aprovadas: 1. Eleger para a Diretoria da Companhia para o cargo de Diretor “B”, para
mandato até 19.07.2022, conforme segue: (a) José Humberto Rodrigues Pereira, brasileiro, engenheiro
eletricista, casado, RG nº MG-752.779 e CPF/MF nº 426.978.166-15, para o cargo de Diretor B da Companhia; com
endereço comercial em Contagem/MG. Consolidar a composição da Diretoria: i. Diretor A: Sr. José Roberto
Reynaldo Júnior, brasileiro, engenheiro eletricista, casado, RG nº 20.210.381-X SSP-SP e CPF/MF nº 136.134.878/02;
ii. Diretor A: Sr. Paulo Carneiro de Barros, brasileiro, casado, administrador, RG nº 19.113 CRA/MG e CPF/MF nº
186.766.936-68; iii. Diretor B: Sr. Jose Maria Ewerton Sampaio Junior, brasileiro, casado, engenheiro
eletricista, RG nº MG-3.226.112 SSP-MG e CPF/MF nº 762.028.526-15, iv. Diretor B: Sr. Gilson Braga Viegas,
brasileiro, engenheiro mecânico, casado, RG nº MG-4.337.731 SSP-MG e CPF/MF nº 655.749.906-87; v. Diretor B: Sr.
José Humberto Rodrigues Pereira, brasileiro, engenheiro eletricista, casado, RG nº MG-752.779 e CPF/MF nº
426.978.166-15, para o cargo de Diretor B da Companhia; Todos com endereço comercial em Contagem/MG. Os
Diretores exercerão seus mandatos até 19.07.2022, podendo ser novamente reeleitos, sendo certo que ao final do
prazo do mandato os membros da Diretoria continuarão no exercício de seus cargos até a eleição e a posse de novos
Diretores, que deverão ser eleitos em Reunião do Conselho de Administração. Os Diretores tomam posse mediante
a assinatura do termo de posse e declaram que não estão impedidos por lei de exercer atividades mercantis.
Encerramento: Nada mais. Contagem, 03.02.2021. Conselheiros: Henry Singer Gonzalez, Mário Adolfo Libert
Westphalen, Guilherme Pelerini Mammana, Edvaldo Segura Ramos e por todos os Membros da Diretoria, Srs.
José Roberto Reynaldo Júnior, Paulo Carneiro de Barros, José Maria Ewerton Sampaio Junior, Gilson Braga Viegas e
José Humberto Rodrigues Pereira. Mário Adolfo Libert Westphalen. JUCEMG nº 8417779 em 10/03/2021 e
Protocolo 212677756 em 09/03/2021. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA-MG
REVOGAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 006/2019
A Prefeitura de Itaúna torna pública a REVOGAÇÃO da Concorrência 006/2019. Objeto:
Concessão dos serviços funerários no Município de Itaúna/MG. O Secretário Municipal de
Administração torna público que a Concorrência 006/19 está revogada atendendo
recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais nos autos do Processo n.º
1095535. Itaúna, 09 de março de 2021. Dalton Leandro Nogueira – Secretário Municipal de
Administração.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Sr. Ricardo Alexandre dos Santos Araujo, Diretor Presidente da Cooperativa dos Empreendedores em Ações
Culturais História e Memoria – Cooperativa dos Empreendedores, CNPJ: 05.499.944/0001-79 – Insc. Estadual
Isento - Reg. OCEMG 01568/03, no cumprimento de suas obrigações estatutárias (Lei nº 5.764/1971 e art.
47 do Estatuto Social), convoca os associados em dia com as suas obrigações estatutárias para participarem
da Assembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia 30 de março de 2021, quarta-feira as 17hs em primeira
chamada com a presença de 2/3 de seus associados ou às 18 hs em segunda chamada com a presença de 50%
mais um ou ainda, em terceira e última chamada às 19 hs com a presença mínima de 10 cooperados. Para
participar da Assembleia acessar o link:www.empreendedores.coop.br/AGO2021 onde estarão as informações
sobre a participação e votação na AGO. 1. Prestação de contas do exercício 2020, compreendendo: a. Balanço
Geral; b. Prestação de contas Ano Fiscal 2021; 2. Aprovação do parecer do Conselho Fiscal; 3. Eleição do novo
Conselho Fiscal da Cooperativa Cultura 4. Revisão das pendências individuais e exclusão de cooperados;
5. Novas propostas administrativas; 6. Outros assuntos de interesse geral. Encerradas as discussões serão
encerrados os trabalhos. Para efeito de controle interno a cooperativa conta com 60 cooperados ativos.
Ricardo Alexandre dos Santos Araujo - Diretor Presidente

ITATIAIA MÓVEIS S.A.
CNPJ/MF Nº 25.331.521/0012-05 - NIRE N° 3130004740-7
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
I. Itatiaia Móveis S.A. – CNPJ (MF): 25.331.521/0012-05 – Edital de Convocação – Assembléia Geral Extraordinária.
Ficam os senhores acionistas da Itatiaia Móveis S.A., convocados para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária
por videoconferência, em decorrência da pandemia do COVID 19, que se realizará no dia 23 de março de 2021, às
14h00, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: (i)Reforma do Estatuto Social da Companhia para alteração do artigo 6º, de modo a incluir, modificar, substituir e/ou excluir dispositivos relacionados à conversão de ações e resgate;(ii)
Reforma do Estatuto Social da Companhia para alteração do §4º do artigo 8º, de modo a incluir, modificar, substituir e/ou
excluir dispositivos relacionados às competências do Diretor Executivo; (iii)Reforma do Estatuto Social da Companhia
para alteração do §19 do artigo 8º, de modo a incluir, modificar, substituir e/ou excluir dispositivos relacionados ao
Conselho Consultivo; (iv)Reforma do Estatuto Social da Companhia para alteração do §21 do artigo 10, de modo a incluir, modificar, substituir e/ou excluir dispositivos relacionados à conta para pagamento de dividendos; (v)Reforma do
Estatuto Social da Companhia para retirada do parágrafo §17 do artigo 8 º, de modo a incluir, modificar, substituir e/ou
excluir dispositivos; e (vi)Reforma do Estatuto Social da Companhia para alteração do artigo 7º, de modo a incluir, modificar, substituir e/ou excluir dispositivos relacionados a presença de advogados em assembleias; Link de acesso a reunião: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmU0YjFiM2MtMTdjOC00ODFmLTlkZDMtNWY
4NTU0OGJlZThi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ac3b8125-4d9e-4214-b953-c266a05bb6c1%22%
2c%22Oid%22%3a%225f7d1a01-151d-41b0-99d3-281453dcc0a7%22%7d - Victor Penna Costa – Diretor Presidente

