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IPOs devem seguir em alta após recorde em 2020

Mais de 40 empresas aguardam, atualmente, o registro da Comissão de Valores Mobiliários para estrear na bolsa
MARA BIANCHETTI

Depois de ter apurado recorde em 2020, mesmo diante
dos desafios impostos pela
pandemia de Covid-19, as
ofertas iniciais de ações – ou
IPOs – prometem manter o
ritmo crescente neste exercício.
Contam a favor a expectativa
quanto à recuperação econômica global e a manutenção da
taxa básica de juros (Selic) em
patamares historicamente baixos (2% ao ano). Atualmente,
mais de 40 empresas aguardam
o registro da Comissão de
Valores Mobiliários (CVM)
para estrear na bolsa.
Ao todo, foram R$ 117 bilhões em ofertas iniciais de
ações na bolsa brasileira e 28
IPOs entre janeiro e dezembro
do último ano, o que totaliza o
maior número em 18 anos. Em
2007, foram 64 procedimentos,
que juntos levantaram R$ 55
bilhões.
“O mercado de ações se
manteve aquecido no segundo semestre de 2020. Apesar
do impacto da pandemia, o
resultado positivo nos IPOs
reflete a melhora dos aspectos
estruturais do mercado, como
juros baixos e os investidores
diversificando as carteiras”,
explicou o vice-presidente da
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima),
José Eduardo Laloni.
Segundo Laloni, mesmo
diante das incertezas causadas
pela pandemia no primeiro
semestre do ano passado, o
movimento de recuperação foi
notado a partir de setembro,
o que viabilizou o recorde de
IPOs. “A oscilação se intensificou em dezembro, o que
dá uma perspectiva positiva
para 2021”, completou.
O analista da Terra Investimentos Regis Chinchila destacou que a queda da taxa
de juros para 2% motivou
diversas empresas a abrir

capital no mercado de ações
em busca de maior captação
de recursos para novos investimentos em seus negócios no
decorrer do ano passado. Ele
destacou o IPO da Rede D’Or
de hospitais, que levantou
mais de R$ 11 bilhões, a terceira maior oferta primária
de ações da história da B3 e
a maior do ano passado.
O segundo maior IPO de
2020, do Grupo Mateus, rede
supermercadista das regiões
Norte e Nordeste, levantou
R$ 4,6 bilhões. O terceiro, da
empresa Hidrovias do Brasil,
atingiu R$ 3,4 bilhões. E o da
Petz, rede de lojas de cuidado
animal, R$ 3,03 bilhões.
Mercado aquecido - Para
2021, conforme Chinchila,

chou com mais de 3 milhões
de brasileiros com contas
abertas. Isso é mais um sinal
de um 2021 mais positivo,
diante da expectativa de
recuperação da economia.
Caso o cenário se concretize, existe a possibilidade de
novo recorde em 2021. Para
os próximos meses, 44 empresas já aguardam registro
da CVM”, afirmou.
De maneira complementar, o economista e sócio da
BRA Investimentos, João
Beck, acredita que o cenário
incerto de pandemia mantido
ainda neste início de exercício
não deve influenciar ou desanimar empresas a abrirem
IPOs. Isso porque, segundo
ele, o avanço nas ofertas está
mais relacionado a mudanças

“O mercado de ações se manteve aquecido no
2º semestre de 2020. Apesar do impacto da
pandemia, o resultado positivo nos IPOs reflete
a melhora dos aspectos estruturais, como juros
baixos e os investidores diversificando as carteiras”
a expectativa é de que os
IPOs tenham continuidade, “com algumas ofertas
bastante esperadas entre os
investidores como Kalunga,
CSN Mineração, Tok&Stok,
Havan e a megaoferta da
Caixa Seguradora, braço de
seguros da Caixa Econômica
Federal, que tem a expectativa
de movimentar R$ 50 bilhões”.
Ele explicou que o principal catalisador para esse
movimento crescente continua sendo a taxa de juros.
Diante do cenário, investidores individuais iniciaram
um movimento de busca por
maior rentabilidade em troca
de assumir maiores riscos, e o
IPO é uma porta de entrada e
segue aumentando a demanda
destes novos investidores.
“No ano passado, a B3 fe-

| 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 realização de
concurso público, destinado a selecionar candidatos para o provimento de cargos
de Nível Médio e Superior, observados os termos das leis citadas, alterações
posteriores, legislação complementar e demais normas contidas em Edital
01/2021. As inscrições serão realizadas pela internet, no sítio eletrônico da
FUNDEP – Gestão de Concursos (www.gestaodeconcursos.com.br) no período
de 22/03/2021 a 28/04/2021, observados o horário de Brasília e critérios do Edital.
A prova objetiva será realizada, preferencialmente em Uberlândia/MG, no dia
13/06/2021. O Edital, em sua íntegra, será divulgado nos endereços eletrônicos
www.camarauberlandia.mg.gov.br e www.gestaodeconcursos.com.br

ATA Nº 008/2020 DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA
MGI – MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 19.296.342/0001-29 - NIRE 31300039927
1.DATA, HORA E LOCAL DA REUNIÃO: Realizada aos 17 dias do mês de dezembro de 2020, às 10:30 horas, na sede da
MGI - Minas Gerais Participações S.A. (“Companhia”) na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Cidade de
Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Prédio Gerais, 4º andar, Cidade Administrativa
Presidente Tancredo Neves – Bairro Serra Verde – Belo Horizonte MG – CEP 31630-901. 2.CONVOCAÇÃO E PRESENÇAS: Convocação realizada nos termos do artigo 15, §2º do Regimento Interno do Conselho. Participaram os membros
Fabio Rodrigo Amaral de Assunção, Andresa Linhares de Oliveira Nunes, Andrea Riechert Senko, Leonora Maria Aparecida,
Eduardo Guardiano Leme Gotilla, Silvia Caroline Listgarten Dias, representando 100% dos membros. O conselheiro Eduardo Guardiano Leme Gotilla manifestou seu voto antecipado por correio eletrônico, conforme previsto no Art. 15, §4º do
Regimento Interno. Participaram como convidados o Diretor Presidente, Sr. Weverton Vilas Boas de Castro e a Diretora de
Relações com Investidores, Sra. Nilma Alves dos Santos Gonçalves. 3.MESA: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Fábio
Rodrigo Amaral de Assunção e secretariados pela Sra. Andresa Linhares de Oliveira Nunes. 4.ORDEM DO DIA: Deliberar
sobre (i) Revisão do Planejamento Estratégico 2019-2023; Plano de Negócios 2021; (ii) Orçamento 2021; (iii) Plano de Trabalho do Comitê de Auditoria Estatutário (COAUD) 2020-2021 e da Auditoria Interna para 2021; (iv) Prorrogação do prazo de
integralização do capital social; (v) Atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas; (vi) Tomar conhecimento
do Relatório Integrado 2020, ano-base 2019; (vii) Outros assuntos de interesse do Conselho. 5.DELIBERAÇÕES: Instalada
a Reunião, o Colegiado analisou e discutiu sobre os documentos relativos à ordem do dia e deliberou: 5.1.1. Discutidos os
aspectos internos e externos que envolvem a MGI e reavaliados os objetivos estratégicos e seus desdobramentos, o Colegiado
aprovou, por unanimidade de votos, a versão 2021 do Planejamento Estratégico 2019-2023 e o Plano de Negócios 2021. 5.1.2
Analisada a Proposta Orçamentária para 2021, comparativamente com o orçamento realizado em 2020, o Colegiado aprovou,
por unanimidade de votos, o Orçamento 2021, que contempla os orçamentos próprios do COAUD, da Auditoria Interna e da
área de Conformidade e Riscos. 5.1.3 Aprovação, por unanimidade de votos, dos Planos de Trabalho do COAUD (realizado
2020 e planejado 2021), elaborados em conformidade com as obrigações legais, estatutárias e regimentais do Comitê, bem
como do Plano de Trabalho da Auditoria Interna 2021, com o aval do COAUD. 5.1.4 Contextualizada a origem e situação do
capital social a integralizar, tendo em vista não haver previsão de integralização até 31/12/2020 do saldo remanescente dos
aumentos de capital social promovidos pelo Acionista Controlador entre 2016 e 2018; considerando que a Ata 017/2018 do
Conselho de Administração estabeleceu o prazo para integralização até 31/12/2020, sem prejuízo da realização pelo Acionista
Controlador de aportes imediatos conforme as reais necessidades da MGI; considerando que as reais necessidades da MGI,
conforme Ofício MGI/SUP. ADMINISTRATIVA nº. 30/2020, acompanham o fluxo de pagamento de convênios, com base em
deliberações do Comitê Gestor do Programa de Investimentos da MGI, e o fluxo de pagamentos das obrigações vinculadas à
5ª emissão de debêntures, cuja próxima obrigação é prevista para janeiro/2021; o Colegiado deliberou, por maioria de votos,
aprovar a prorrogação do prazo de integralização até 31/12/2021, conforme quadro abaixo, sem prejuízo da realização de
integralizações parciais imediatas pelo Estado nas ocasiões de efetiva necessidade de recursos.
Aumento de
Prazo de
Data da
Capital DeliberaCapital
Capital a
Destinação
integraliDeliberação Documento
do (com saldo
Integralizado
Integralizar
zação
em aberto)
ARCA
28/01/2016
106.600.000,00
103.371.600,00
3.228.400,00
Convênios
31/12/2020
001/2016
ARCA
03/05/2016
112.206.000,00
112.206.000,00
Convênios
31/12/2020
004/2016
ARCA
EMIP - PPP
08/08/2016
97.935.000,00
24.383.484,39
73.551.515,61
31/12/2020
005/2016
(recomposição)
ARCA
Recomposição 31/12/2020
20/12/2016
177.363.467,29
117.540.166,53
59.823.300,76
007/2016
patrimonial
ARCA
EMIP - PPP
20/12/2017 005/2017 (*)
67.956.600,52
67.956.600,52
(recomposição) 31/12/2020
ARCA
EMIP - PPP
27/12/2018
21.544.024,17
21.544.024,17
017/2018
(recomposição) 31/12/2020
583.605.091,98
245.295.250,92
338.309.841,06
(*) Ratificada pela AGE de 22/12/2016
5.1.5Aprovação, por unanimidade de votos, da atualização da Política de Transações com Partes Relacionadas; 5.1.6 Ciência
do Relatório Integrado 2020 – ano-base 2019, elaborado em atendimento ao Art. 8º, IX da Lei Federal nº 13.303/2016 e no
Art. 13, IX do Decreto Estadual nº 47.154/2017. 5.1.7Em seguida, o Presidente do Conselho de Administração enalteceu os
excelentes resultados alcançados pela MGI na venda de imóveis, destacando o resultado da Concorrência Pública 003/2020 e
a melhoria do desempenho nos últimos dois anos, comparativamente com a média dos quatro anos predecessores, o que demonstra o fortalecimento da Companhia nessa área de atuação. A Diretoria Executiva destacou o comprometimento e dedicação dos colaboradores como fator primordial para os resultados alcançados. 6.VOTOS CONTRÁRIOS E ABSTENÇÕES:
O Conselheiro Eduardo Guardiano Leme Gotilla absteve-se quanto ao item 5.1.4. Não houve registro de votos contrários.
7.ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida
e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2020. Assinaturas: Fabio Rodrigo
Amaral de Assunção, Presidente; Andresa Linhares de Oliveira Nunes, Vice-Presidente; Andrea Riechert Senko, Conselheira;
Leonora Maria Aparecida, Conselheira; Eduardo Guardiano Leme Gotilla, Conselheiro; Silvia Caroline Listgarten Dias, Conselheira.Declaro que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2020.
Assina de forma digital Weverton Vilas Boas de Castro – Diretor Presidente da MGI JUCEMG (Registro Digital sob o nº
8158929 em 04/01/2021 – Protocolo nº 207914435 – Marinely de Paula Bonfim – Secretária Geral).

na própria empresa do que
no cenário macroeconômico.
Além disso, a B3 está se tornando uma opção viável de
captação para empresas menores, dividindo este espaço
que antigamente era ocupado
por fundos de venture capital.
“Como a revolução é na
esfera micro, de dentro das
empresas, os IPOs não dependerão tanto do ciclo econômico. Quando tivemos um
boom de IPOs em 2007, 90%
do dinheiro vinha de fora do
Brasil. Isso mudou em 2020.
E mesmo com as comemorações do número de CPFs
na bolsa, que ultrapassou os
três milhões, quem dominou
a demanda de IPOs foram os
investidores institucionais
brasileiros, os grandes fundos
de investimentos”, ressaltou.

A Diretoria do SICOOB JUS-MP - Cooperativa
de Crédito dos Integrantes do Poder Judiciário e
do Ministério Público do Estado de Minas Gerais
Ltda, CNPJ 03.519.240/0001-95, estabelecida na
Rua dos Timbiras, nº. 2928, 6° andar, Barro Preto,
CEP: 30.140-062, nesta Capital, usando as atribuições
que lhe confere o Estatuto Social nos seus artigos 16,
17 e 18, comunica a Sra. Cooperada Elaine da Silva
Athayde, que a partir desta publicação encontra-se V.Sa.
formalmente desligada do nosso quadro de cooperados,
em obediência às normas constantes do Estatuto Social.
Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2021
A DIRETORIA

Edital de Convocação para Assembléia
Geral Ordinária Cooperativa de Trabalho
dos Músicos Profissionais de Minas Gerais
CNPJ: 00.959.769/0001-31 - NIRE: 31400009345
O Presidente da MUSICOOP Cooperativa de Trabalho dos
Músicos Profissionais de Minas Gerais, Sr. Jussan Fernandes
dos Santos, no uso de suas atribuições que lhe confere o
art. 38 da Lei 5.764/71, convoca os sócios cooperados, para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada
no dia 20 de Fevereiro de 2021, as 14h00, na sede social
da MUSICOOP localizada à Rua Grão Pará, nº 85, Sala 1302,
Bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte/MG, necessitando
da presença de 2/3 de seus associados. Atualmente, a
Cooperativa conta com 22 associados efetivos. ORDEM DO DIA
1) Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
2) Eleição dos membros do Conselho de Administração.
3) Taxa de Manutenção da Cooperativa
Belo Horizonte, 19 de fevereiro de 2021.
Jussan Fernandes dos Santos
Presidente da Cooperativa

AMANDA PEROBELLI / REUTERS

No ano passado, foram R$ 117 bilhões em ofertas iniciais de ações na bolsa brasileira
Super ONs - Assim,
para Beck, em 2021, é possível que o mercado tenha
novidades sobre as chamadas
“super ONs”, que permitem maior poder de voto a
controladores mesmo com

pequena participação acionária. “Essa ferramenta só
está disponível nas bolsas
americanas, o que levou algumas empresas a ‘exportarem’
seu IPO e deixar um gosto
amargo na nossa bolsa. A B3

trabalha em conjunto com a
CVM para implementar as
‘super ONs’, que também é
assunto delicado e não tem
só vantagens. A previsão de
vermos evoluções nesse tema
é ainda este ano”, concluiu.

Ibovespa recua com ruídos fiscais no País
São Paulo - O Ibovespa
fechou em queda ontem, em
meio a ruídos relacionados à
cena fiscal do País e com as
siderúrgicas entre as maiores perdas, embora tenha se
afastado das mínimas com
o suporte de Petrobras e de
Wall Street.
Índice de referência do
mercado acionário brasileiro, o Ibovespa caiu 0,5%, a
120.636,39 pontos, depois
de avançar a 122.120,24 pontos na máxima da sessão.
No pior momento, chegou a
119.257,03 pontos. O volume
financeiro da sessão somou
R$ 29,7 bilhões.
O tom positivo prevaleceu
na abertura da bolsa paulista, apoiado na trajetória dos

ATIVAS DATA CENTER S.A.
CNPJ Nº 10.587.932/0001-36
NIRE Nº 3130002823.2
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAODINÁRIA
O Presidente do Conselho de Administração da
ATIVAS DATA CENTER S.A. convoca os Srs.
Acionistas para se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada por meio da ferramenta
Microsoft Teams, no link enviado pela Secretaria
Geral, conforme faculta a Lei 14.030/20, no dia 27 de
janeiro de 2021, às 11:00h (onze horas), para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: (i) Constituição de
Consórcio entre Ativas Data Center S.A. e Telsinc
Comércio de Equipamentos de Informática Ltda para
participação em licitação do Ministério da Economia.
INSTRUÇÕES GERAIS: 1 - Para que os acionistas
ou seus representantes legais sejam admitidos na
Assembleia, deverão comparecer munidos dos
seguintes documentos: (i) se pessoa física: Documento
de Identidade e, se for o caso, instrumento de
procuração; (ii) se pessoa jurídica: Estatuto ou Contrato
Social, com Ata de eleição dos administradores e, em
caso de ser representada por procurador, instrumento
de procuração respectivo. Em ambos os casos, deverá
ser apresentado o comprovante da qualidade de
acionista da companhia mediante conferência no Livro
de Registro de Ações no momento da Assembléia;
2 - Sempre que possível e para uma melhor
organização dos trabalhos, a Companhia solicita que
os mandatos e demais documentos de representação
na Assembleia, sejam encaminhados à sociedade por
e-mail (secretariageral@sonda.com), ou depositados
na sociedade, na Rua Agenério Araújo, nº 20, Bairro
Camargos, CEP 30520-220, Belo Horizonte/MG,
setor Jurídico, até às 14:00 horas do dia anterior ao
da realização da Assembleia. NEWTON GARZON
MOREIRA CESAR Presidente do Conselho de
Administração

MOGNO DAS ALTEROSAS INVESTIMENTOS FLORESTAIS S.A. (“Companhia”)
CNPJ/ME nº 30.271.287/0001-55 - NIRE 31.300.121.411
Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 18/12/2020 - 1. Data, Horário e Local:
18/12/2020, às 10:00hs, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de Natalândia, Estado de Minas Gerais, na Fazenda Mamoneira, s/n, Zona Rural, CEP 38.658-000. 2. Convocação
e Presença: dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto no Artigo
124, § 4º da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas da Companhia; realizada exclusivamente sob a forma digital e por meio da
plataforma Zoom (https://gwrglobal.zoom.us), nos termos do Artigo 124, § 2º-A da Lei das Sociedades por Ações e da Instrução CVM nº 481/2009 da Comissão de Valores Mobiliários; e para
deliberar a respeito da seguinte ordem do dia, conforme assinaturas digital com certificado emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) ou
qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos lançados em forma
eletrônica constantes neste instrumento e do “Livro de Presença de Acionistas”, presentes os
acionistas, quais sejam, (i) AGFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA e (ii) GTR BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. 3. Mesa: Jeffery Lee Nuss - Presidente,
e Salomão Teixeira de Souza Filho - Secretário. 4. Ordem do Dia: Em sede de Assembleia
Geral Extraordinária: (i) aprovação do aumento de capital da Companhia. 5. Deliberações:
após exames das matérias da ordem do dia, os acionistas da Companhia, por unanimidade de
votos e sem ressalvas, resolveram deliberar o seguinte: Em Assembleia Geral Extraordinária: i. Aprovação de aumento do capital social da Companhia, dos atuais R$ 49.150.000,00
(quarenta e nove milhões, cento e cinquenta mil reais) para R$ 50.495.500,00 (cinquenta milhões
quatrocentos e noventa e cinco mil e quinhentos reais) representando um aumento de R$
1.345.500,00 (um milhão trezentos e quarenta e cinco mil e quinhentos reais), por meio da emissão de 1.345.500 (um milhão trezentos e quarenta e cinco mil e quinhentas) novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada, segundo
critério fixado no Art. 170, §1º, Lei nº 6.404/76. a. As novas ações ordinárias são subscritas e
integralizadas em moeda corrente nacional pelos respectivos acionistas, nos termos dos Boletins
de Subscrição anexos e descritos no Anexo I, partes integrante desta ata. b. Como consequência
do aumento do capital social da Companhia deliberada no presente item, os acionistas aprovam
a alteração do caput do Art. 5º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a
seguinte nova redação: “Art. 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda
corrente nacional, é de R$ 50.495.500,00 (cinquenta milhões quatrocentos e noventa e cinco mil
e quinhentos reais), dividido em 50.495.500 (cinquenta milhões quatrocentos e noventa e cinco
mil e quinhentas) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” Encerramento da Ata de
Assembleia Geral Extraordinária: nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos da
Assembleia Geral Extraordinária. A presente ata confere com o documento original lavrado no
Livro de Registro de Atas de Assembleias Gerais, regularmente assinado digitalmente por todos
os presentes e que se encontra arquivado na sede da Companhia. Natalândia, 18 de dezembro
de 2020. Mesa: Jeffery Lee Nuss - Presidente - Por Saulo de Tarso Alves de Lara; Salomão
Teixeira de Souza Filho - Secretário. Acionistas Presentes: GTR BRASIL PARTICIPAÇÕES
LTDA. - Por Saulo de Tarso Alves de Lara; GTR BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA. - Por Alessandro Pellegrini; AGFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA
- Por Ariane de Carvalho Salgado Verrone(Procurador); AGFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM
PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - Por Lilian Palacios Mendonça Cerqueira(Procurador).
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico o registro sob o nº 8159034 em 04/01/2021.
Protocolo: 207917485. Data: 30/12/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

mercados no exterior, mas
novos ruídos envolvendo
uma prorrogação no auxílio
emergencial ligado à pandemia de Covid-19 minou o
otimismo dos investidores.
“É o risco fiscal voltando”,
afirmou o diretor de investimentos da Reach Capital,
Ricardo Campos, chamando
também a atenção para a alta
do risco país e valorização
do dólar em relação ao real.
Ele chamou a atenção para
a disputa pelo comando da
Câmara dos Deputados, com
o candidato Baleia Rossi
(MDB-SP) - que tem o apoio
do atual presidente, Rodrigo
Maia (DEM-RJ) - se mostrando a favor da continuidade
da ajuda.
Para Campos, preocupa
ter um presidente da Câmara
não alinhado ao governo em
pautas como a fiscal, particularmente com o presidente
Jair Bolsonaro vendo sua poGustavo 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 03/02/2021 e encerramento no dia 04/02/2021 às 14:00 horas, para alienação de veículos recuperados de financiamento
da PONTA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
LTDA. 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.

pularidade cair com a piora
da percepção sobre a atuação
dele no combate à Covid-19.
Em Nova York, as bolsas
norte-americanas fecharam
em alta na volta do feriado, com balanços de bancos
mostrando resultados acima
do esperado e Janet Yellen
pediu aos parlamentares
para “agirem grande” no
próximo pacote de alívio ao
coronavírus.
Indicada pelo presidente
eleito dos Estados Unidos, Joe
Biden, para chefiar o Tesouro,
ela afirmou acreditar que os
benefícios irão superar em
muito os custos.
O índice norte-americano
de referência S&P 500 fechou
em alta de 0,8%.
Investidores também estão
na expectativa da posse de Joe
Biden como novo presidente
dos Estados Unidos hoje.
Para o estrategista-chefe de
mercado global da Axi, Stephen Innes, mudança positiva
na confiança do investidor na
véspera da posse é um sinal
claro de que o mercado está
se inclinando para uma aprovação antecipada na agenda
política do governo Biden.
(Reuters)

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI

A Prefeitura Municipal de Itanhomi, torna público, para conhecimento de todos, que fará realizar a
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2021 - Processo Administrativo nº 004/2021 - Inexigibilidade de Licitação
nº 001/2021, em conformidade com a Lei 8.666/1993, Decisão/TCU nº 656/1995, Portarias GM/MS nº
1.606/2001 e 2.567/2016. Os documentos previstos no instrumento convocatório deverão ser protocolados
a partir do dia 21/01/2021 até o dia 28/01/2021, na sede da Prefeitura Municipal (Departamento de
Licitações), das 7:00 às 11:00 e das 12:00 às 16:00 h, sito à Av. JK, 91 - Centro - Itanhomi/MG - CEP:
35.120-000. O objeto do presente edital é o credenciamento de pessoa física ou jurídica para prestação
de serviços profissionais de Fonoaudiólogo, Educador Físico, Psicólogo, Assistente Social e Nutricionista
para atuar junto à equipe multidisciplinar do NASF. O EDITAL e seus ANEXOS poderão ser obtidos no
site oficial da prefeitura: www.itanhomi.mg.gov.br. Para maiores esclarecimentos entre em
contato com o Departamento de Licitações (E-mail: itanhomiprefeitura@gmail.com).
Prefeitura Municipal de Itanhomi, 15/01/2021. José Carlos de Lima - Presidente da CPL.

EMBARÉ INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS S.A.
NIRE Nº 31300012964 - CNPJ Nº 21.992.946/0001-51
ATA DA 243ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
1) Data e Local: 18 de dezembro de 2020, às 15h00min. Por motivo de caso fortuito e força maior em decorrência da
pandemia ocasionada pelo coronavírus (COVID-19), os Conselheiros, por unanimidade, concordaram e determinaram a
realização da reunião do Conselho de modo virtual, possibilitando a participação de todos os conselheiros remotamente.
Para o cumprimento de todas as formalidades legais e em consonância com o disposto no artigo 22, §8º do Estatuto
Social da Companhia, alguns membros do Conselho de Administração enviaram os seus votos por meio de comunicações
eletrônicas e nomearam procuradores para assinatura de todos os documentos físicos necessários aos registros. 2)
Mesa Diretora: Presidente: HAMILTON DA ROSA ANTUNES; Secretário: HAROLDO ANTONIO ANTUNES FILHO. 3)
Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração 4) Ordens do Dia: a) Deliberar sobre o pagamento
de juros sobre capital próprio aos acionistas, relativos ao período de janeiro a dezembro de 2020; b) Deliberar sobre
a extinção do cargo de Vice-Presidente da Companhia; c) Assuntos Gerais. a) PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O
CAPITAL PRÓPRIO AOS ACIONISTAS - Em consonância com as disposições estatutárias e legais aplicáveis, os
Conselheiros presentes, por unanimidade de votos, deliberaram creditar e pagar juros sobre capital próprio aos acionistas,
relativos ao período de janeiro a dezembro de 2020, observados os limites estabelecidos pela legislação, tendo por base a
variação pró-rata temporis da Taxa de Juros a Longo Prazo – TJLP, calculada trimestralmente sobre o Patrimônio Líquido
existente no encerramento do período imediatamente anterior àquele da remuneração. O montante a ser creditado e pago
é de R$8.054.607,75 (oito milhões, cinquenta e quatro mil, seiscentos e sete reais e setenta e cinco centavos) sendo os
acionistas remunerados na razão de suas participações no capital social da Companhia, com o valor de R$0,49 por ação
com direito aos juros sobre o capital próprio. O valor dos juros sobre o capital próprio será imputado aos dividendos do
exercício de 2020, a serem declarados na próxima Assembleia Geral Ordinária, prevista para ser realizada até o final do
mês de abril de 2021 e, no tocante à retenção do Imposto de Renda na Fonte, deverão ser observadas as disposições
legais vigentes. O crédito aos acionistas será efetuado até o dia 31 de dezembro de 2020, precedido de aviso a ser
enviado aos acionistas por carta. b) EXTINÇÃO DO CARGO DE DIRETOR VICE-PRESIDENTE - Em consonância com
a alteração do artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, por deliberação dos acionistas, realizada em Assembleia
Geral Extraordinária ocorrida na presenta data, os Conselheiros, por unanimidade de votos, deliberaram pela extinção
do cargo de Diretor Vice-Presidente da Companhia. Desta forma, o Diretor ROMERO ALVES MARINHO passa, a partir
da presente data, a exercer apenas o cargo de DIRETOR com mandato coincidente com os demais, a terminar em 31
de dezembro de 2021. b.1) Nas ausências, faltas ou impedimentos do Diretor Presidente, este designará um Diretor que
deverá substituí-lo, com todos os poderes privativos do cargo de Diretor Presidente, mediante prévia comunicação dessa
designação ao Presidente do Conselho de Administração e aos demais Diretores, nos termos do artigo 26, “e” do Estatuto
Social. b) ASSUNTOS GERAIS - Conforme o disposto no Artigo 21, inciso IV, do Estatuto Social da Companhia, fica a
Diretoria Executiva autorizada a contratar empréstimos e financiamentos até o limite de 35% (trinta e cinco por cento)
do faturamento bruto da empresa nos doze meses imediatamente anteriores, podendo, nesses casos, prestar garantias
reais ou fidejussórias, inclusive penhor e caução. Deliberaram ainda, os membros do Conselho de Administração, por
unanimidade de votos e em conformidade com o disposto no Artigo 21, inciso IV, do Estatuto Social que, além das
operações acima mencionadas, a Diretoria Executiva fica autorizada a assinar contratos em geral. Finalmente, de acordo
com o disposto no Artigo 21, inciso VII, do Estatuto Social da Companhia fixar em R$350.000,00 (trezentos e cinquenta mil
reais) o limite de valor para a transferência da titularidade de ativos da Companhia.Como ninguém mais quisesse fazer uso
da palavra, o presidente declarou encerrados os trabalhos, mandando lavrar a presente ata que, depois de lida e achada
conforme, vai por todos assinada. Lagoa da Prata, MG, 18 de dezembro de 2020. HAMILTON DA ROSA ANTUNES Presidente da Mesa e Conselheiro Presidente; ARINA CLAIRE SCHMIDT - Conselheira Vice Presidente representada por
Hamilton da Rosa Antunes; YVONNE ELISABETH SCHMIDT - Conselheira representada por Hamilton da Rosa Antunes;
HAROLDO ANTONIO ANTUNES - Conselheiro representado por Alexandre da Rosa Antunes; ALEXANDRE DA ROSA
ANTUNES - Conselheiro; ITALO MASTRANGELO STANECK - Conselheiro representado por Hamilton da Rosa Antunes;
HAROLDO ANTONIO ANTUNES FILHO - Secretário e Conselheiro. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico
registro sob o nº 8314435 em 18/01/2021 da Empresa EMBARE INDUSTRIAS ALIMENTICIAS S.A., Nire 31300012964 e
protocolo 210356804 - 08/01/2021. Autenticação: 713979E96EE770CC3D2C368B4F11D09519847A46. Marinely de Paula
Bomfim - Secretária-Geral.

