BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 1º DE JULHO DE 2020

POLÍTICA
BENEFÍCIO

LEGISLATIVO

Auxílio emergencial
é prorrogado pelo
governo federal

Jair Bolsonaro busca alívio no
Congresso com a ajuda do centrão

Forma de pagamento ainda não está definida

Brasília - O presidente
Jair Bolsonaro assinou decreto ontem para prorrogar
o auxílio emergencial aos
chamados vulneráveis e
destacou a “sensibilidade”
do Congresso Nacional e da
equipe econômica.
A assinatura do decreto
de prorrogação do benefício
por dois meses ocorreu em
cerimônia no Palácio do
Planalto, que contou com
a presença dos presidentes
do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), da Câmara,
Rodrigo Maia (DEM-RJ), e
de vários ministros, dentre
eles o da Economia, Paulo
Guedes.
“É um dinheiro que não
é meu. É um dinheiro que
é de todos nós brasileiros
que pagamos impostos.
E só foi possível graças à
sensibilidade de nossos
ministros, tendo à frente o
Paulo Guedes, bem como do
Parlamento brasileiro, que
votou de forma rápida essa
questão porque eles tinham
pressa”, disse o presidente
na cerimônia.
“Obviamente isso tudo
não é apenas para deixar
a economia funcionando,
viva, mas também para dar
o sustento a essas pessoas.”
Bolsonaro aproveitou
para manifestar o desejo que
a economia já esteja mostrando sinais de reação ao final
do período de prorrogação
do benefício para um retorno
à “normalidade”.
Ao comentar que deseja
ir ao Congresso Nacional na
próxima semana por ocasião
da sanção de projeto que
altera o Código Brasileiro de Trânsito, Bolsonaro
aproveitou para convidar
Maia e Alcolumbre para a
próxima viagem que fizer,
num aceno aos presidentes
das duas Casas legislativas.

ADRIANO MACHADO - REUTERS

Decreto que prorroga benefício foi assinado ontem por Bolsonaro

Ainda não há detalhes
sobre o pagamento da nova
fase do benefício, mas a
previsão é que ocorra em
duas parcelas, que poderão ser divididas em mais
de um depósito por mês,
segundo o presidente da
Caixa Econômica Federal,
Pedro Guimarães.
“Já temos esse calendário
e falta só a validação do
presidente da República, que
entendo que será feita muito
rápido”, disse a jornalistas.
Lei aprovada - Segundo o
presidente da Câmara, no
entanto, a lei aprovada pelo
Congresso, que autoriza o
governo a prorrogar o benefício por meio de decreto,
prevê parcelas de R$ 600.
“Às vezes você fica criando confusão e acaba gerando
insegurança nas pessoas.
São duas parcelas de R$ 600.

MOTO ARTE COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTOS S.A.
CNPJ nº 17.339.764/0001-09 - NIRE 3130010674-8
Companhia Fechada
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da MOTO ARTE COMÉRCIO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS
PARA MOTOS S.A. (“Companhia”) na forma prevista do art. 124 da Lei n. 6.404/1976, em conjunto da MP 931
de 20/03/2020 e da Instrução Normativa DREI 79 de 14/04/2020 a participarem da Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária (“Assembleia”), zelando pela saúde dos acionistas, dado o quadro pandêmico, a se realizar no
dia 28 de julho de 2020, às 10h00, por meio de videoconferência através da ferramenta ZOOM (https://zoom.us/
join), tendo a reunião o ID nº 95823183110 , estando a senha de acesso disponível, juntamente com as demonstrações financeiras conforme exposto mais abaixo, a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da
Ordem do Dia: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir, ratificar e deliberar as Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro do ano de 2019; (ii) Deliberar sobre a
destinação do resultado do exercício social referenciado no item acima e aprovar a distribuição de dividendos, se
houver; (iii) Eleição da Diretoria; e (iv) Alterações no Estatuto Social da Companhia acerca de Cnaes Fiscais e
aberturas e fechamentos de filiais. Todos os documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia, em especial este Edital e aqueles exigidos pelo Art. 133 da Lei n. 6.404/1976 em
conjunto da MP 931 de 20/03/2020 e da Instrução Normativa DREI 79 de 14/04/2020, encontram-se à disposição
dos acionistas para download a partir do site https://cloud.grpalfa.com.br/index.php/s/ejN8sS4vaXfqpA8 , com
senha de acesso formada a partir da junção dos três primeiros dígitos da identidade e dos três primeiros dígitos
do CPF do acionista que deseje baixar os arquivos, ou podendo ser requisitados através do e-mail assembleia@
motoarte.com, devendo enviar em anexo cópia da identidade e CPF do acionista solicitante. Aos acionistas que se
fizerem representar por meio de procurador, solicita-se que o instrumento de mandato, nos termos do art. 126 da
Lei n. 6.404/1976 em conjunto da MP 931 de 20/03/2020 e da Instrução Normativa DREI 79 de 14/04/2020, seja
enviado para o e-mail assembleia@motoarte.com , preferencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta
e oito) horas da realização da Assembleia. Belo Horizonte/MG, 26 de junho de 2020.
Álvaro Furtado de Andrade - Diretor

ABB Industrial Connections And Solutions Produtos,
Equipamentos e Serviços para Eletrificação Ltda.

CNPJ/ME nº 28.684.752/0001-38 – NIRE 31.210.934.447
5ª (Quinta) Alteração do Contrato Social
1. ABB Ltda., com sede em São Paulo-SP, CNPJ nº 61.074.829/0001-23, e NIRE 35.208.282.067, neste ato representada
pelos seus administradores, os Srs. Rafael Paniagua Merchan, RNE nº V931763-L, CPF nº 236.307.118-20, e Luís
Fernando Radulov Queiroz, CPF nº 247.647.688-95, e OAB/SP nº 147.547, (“ABB Ltda.”); e 2. ABB Asea Brown Boveri
Ltd., sociedade constituída de acordo com as leis da Suíça, com sede em Zurique, Suíça, devidamente registrada no registro
de comércio em Zurique sob o nº CHE-106.239.600, CNPJ nº 05.827.911/0001-00, neste ato representada pelos seus
procuradores, os Srs. Rafael Paniagua Merchan, acima qualificado, e Luís Fernando Radulov Queiroz, acima qualificado
(“ABB Asea”); únicas sócias da ABB Industrial Connections And Solutions Produtos, Equipamentos e Serviços para
Eletrificação Ltda., com sede em Contagem-MG, CNPJ nº 28.684.752/0001-38, e NIRE 31.210.934.447, (“Sociedade”);
resolvem, de comum acordo, alterar o Contrato Social da Sociedade, bem como tomar as seguintes deliberações, de acordo
com os seguintes termos: I. Integralização da Totalidade das Quotas: 1.1. As sócias, neste ato, consignam que a totalidade
das 204.299 quotas de titularidade da ABB Ltda. que estavam pendentes de integralização, com valor nominal de R$ 1,00 cada
uma, foram devidamente integralizadas pela ABB Ltda. em dinheiro, créditos e/ou bens. II. Cessão Onerosa de Quota: 2.1.
A ABB Asea neste ato retira-se da Sociedade, cedendo e transferindo para a ABB Ltda., onerosamente, 1 quota de emissão
da Sociedade de sua titularidade, com valor nominal de R$ 1,00, totalmente subscrita e integralizada, com tudo o que ela
representa, livre e desembaraçada de quaisquer ônus, dívidas e/ou encargos de qualquer natureza. 2.2. Com a transferência
referida no item antecedente, a ABB Ltda. passará a ser a única sócia da Sociedade, detendo quotas representativas de 100%
do seu capital social, nos termos do artigo 1.052, §§ 1º e 2º, do Código Civil. III. Alteração do Contrato Social: 3.1. Em vista
do disposto nos capítulos I e II, antecedentes, a Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte
nova redação: “Cláusula 5ª: O capital social é de R$ 88.083.824,00, divididos em 88.083.824 quotas, no valor nominal de
R$1,00 cada uma, totalmente integralizadas, em moeda corrente nacional, créditos e em bens, detidas integralmente pela
ABB Ltda., única sócia da Sociedade. § 1º: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos
respondem solidariamente pela sua integralização, nos termos do artigo 1.052 do Código Civil. § 2º: As quotas são indivisíveis
em relação à Sociedade. Os sócios não poderão ceder, transferir ou onerar suas quotas, no todo ou em parte, sem antes
oferecê-las aos outros sócios que, em igualdade de condições, têm direito de preferência na aquisição. § 3º: Havendo mais
de um sócio interessado na compra, o direito de preferência será exercido na proporção das quotas que possuírem. § 4º:
A cessão ou oneração de quotas terá eficácia quanto à Sociedade e terceiros a partir da averbação no Registro Público de
Empresas Mercantis do respectivo instrumento subscrito pelo sócio ou sócios anuentes.” 3.2. Permanecem inalteradas e
em pleno vigor e efeito todas as demais cláusulas do Contrato Social da Sociedade que não foram expressamente alteradas
e/ou que não conflitem expressamente com o disposto no presente instrumento. IV. Incorporação da Sociedade pela ABB
Ltda.: 4.1. A sócia detentora de quotas representativas da totalidade do capital social da Sociedade aprovou, sem quaisquer
ressalvas, as seguintes matérias relativas à incorporação da Sociedade pela ABB Ltda.: (a) Protocolo de Incorporação: ABB
Ltda. aprovou o Protocolo de Incorporação e Justificação da Sociedade firmado nesta data pelas administrações da Sociedade
e da ABB Ltda. (“Protocolo”), que integra esta alteração ao Contrato Social da Sociedade como Anexo I; (b) Avaliador: ABB
Ltda. aprovou e ratificou a nomeação e a contratação da empresa especializada Apriori Accounting Brasil Assessoria Contábil
e Empresarial Ltda., com sede em São Paulo-SP, CNPJ nº 27.256.600/0001-71, CRC-SP nº 2SP036708/O-6 (“Empresa
Especializada”), que elaborou o laudo de avaliação para apuração do acervo líquido da Sociedade, com base no balanço
patrimonial contábil da Sociedade com data base de 30/09/2019 (“Laudo de Avaliação”); (c) Laudo de Avaliação: ABB Ltda.
aprovou o Laudo de Avaliação, que avaliou o patrimônio líquido contábil da Sociedade em R$86.626.052,12 na data base de
30/09/2019, que integra a presente ata como Anexo II; (d) Incorporação: ABB Ltda. aprovou a incorporação da Sociedade,
nos termos do Protocolo e do Laudo de Avaliação. Mediante a aprovação da incorporação em deliberação societária da
incorporadora, a ABB Ltda. sucederá a Sociedade em todos os seus direitos e obrigações, a título universal e para todos
os fins de direito, e a Sociedade será extinta; e (e) Autorização para Providências: ABB Ltda. autorizou a administração da
Sociedade para praticar todos os atos complementares, necessários ou decorrentes da incorporação, com amplos e gerais
poderes para proceder a todos os registros, transcrições, averbações ou comunicações que se fizerem necessários para
aperfeiçoar a incorporação ora aprovada. E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este instrumento
em 3 vias, de igual teor e forma, na presença de 2 testemunhas. Contagem, 31/10/2019. ABB Ltda.: Rafael Paniagua
Merchan – Administrador, Luís Fernando Radulov Queiroz – Administrador. ABB Asea Brown Boveri Ltd.: Rafael Paniagua
Merchan – Procurador, Luís Fernando Radulov Queiroz – Procurador. Junta Comercial do Estado de Minas Gerais. Certifico
o registro sob o nº 7591225 em 04/12/2019. Marinely de Paula Bomfim – Secretária Geral.
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É isso o que está assinado
certamente no decreto, e é
isso que a lei autoriza, duas
parcelas de R$ 600”, disse
Maia a jornalistas após o
evento, aproveitando para
defender que o governo
abra espaço para conversas
sobre uma renda mínima
permanente.
Também após participação na cerimônia, Alcolumbre publicou, em seu perfil
do Twitter sobre o benefício.
“Participei de evento onde
o governo anunciou que
vai estender o pagamento
dos R$ 600 por mais duas
parcelas. O Congresso Nacional sempre defendeu o
auxílio emergencial, que é
necessário e esperado pelos
milhares de trabalhadores
que tiveram suas rendas
afetadas pela pandemia”,
disse o chefe do Legislativo,
na postagem. (Reuters)

Brasília - Pressionado na
esfera judicial, o presidente
Jair Bolsonaro vê-se cada
vez mais acossado e investe
no chamado centrão para a
consolidação de uma base
no Congresso que garanta
sua sobrevivência, mas nem
governistas e nem as demais
forças políticas são capazes
de cravar, com exatidão, o
número de votos aliados ao
Planalto.
Bolsonaro vem ensaiando uma “trégua” com o
Judiciário, mas ela tem esbarrado, justamente, nos
desdobramentos de investigações que o envolvem
diretamente ou aliados dele.
Por isso mesmo, interessa
tanto ao chefe do Executivo
criar um colchão de segurança no Parlamento, onde
pode ser alvo de Comissões
Parlamentares de Inquérito
(CPI), de um processo de
impeachment, possibilidade
por ora distante, ou mesmo
de uma possível, embora improvável, denúncia
eventualmente oferecida
pela Procuradoria-Geral da
República (PGR) ao final
do inquérito que investiga
uma suposta interferência
na Polícia Federal.
Por enquanto, avalia fonte
parlamentar que acompanha
de perto as movimentações, o suspense em torno do tamanho dessa base
de apoio interessa tanto
ao lado identificado com o
governo, quanto ao grupo
mais próximo do presidente
da Câmara, Rodrigo Maia
(DEM-RJ). Ambos têm evitado votações que possam
deixar claro quantos são os
deputados aliados a Bolsonaro, seja para evitar perda
de capital político, no caso de
Maia e seu entorno, seja para
manter as negociações de
apoio, que envolvem cargos
e liberação de recursos, do
lado do chamado centrão.
Para o deputado Fábio
Trad (PSD-MS), “só o tempo dirá” como essas duas
principais forças políticas
irão se comportar nos próximos dias.

CENTRO OFTALMOLÓGICO DE MINAS GERAIS S/A
CNPJ nº 17.357.641/0001-09 NIRE 3130001974-8
AVISO AOS ACIONISTAS Comunicamos aos Senhores Acionistas que os documentos
mencionados no art. 133, da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de
2019, se encontram à disposição para consulta e extração de cópias no horário compreendido
entre 8:00 (oito) e 17:00 (dezessete) horas, na sede do Centro Oftalmológico de Minas Gerais S/
A, localizada na Rua Santa Catarina, nº 941, bairro de Lourdes, Belo Horizonte, Minas Gerais,
CEP 30.170-080. Belo Horizonte, 29 de junho de 2020 Gustavo Carlos Heringer Diretor Presidente

Comarca De Ipatinga - 2ª Vara Cível Edital De Citação - Prazo: 20 Dias Processo n. 5001530-89.2016.8.13.0313 Faz Saber aos
que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que por este juízo e Secretaria, tramita o processo supra, Ação Monitória
que Banco Do Brasil S/A move contra Comercial Igor & Paloma Ltda - Epp E Outros, e por este meio Cita: Comercial Igor & Paloma
Ltda - EPP, CNPJ sob o n.º 00.955.628/0001-40; Rodrigo Lopes Dias, CPF sob o nº: 006.135.809-66, e Vilma Oliveira Dias, CPF
sob o nº: 007.325.039-22, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a importância de R$344.699,62, executar a obrigação de fazer
ou de não fazer ou entregar a coisa, se for o caso, acrescido em qualquer situação, do pagamento de honorários advocatícios de
cinco por cento do valor atribuído à causa, hipótese em que, pagando, ficará isento de custas processuais. Fica a parte advertida
de que não sendo embargada a ação ou rejeitados os embargos, constituir-se-á de pleno direito o Título Executivo Judicial,
convertendo-se este Mandado em Mandado Executivo, prosseguindo-se na forma prevista no Título II do Livro I da Parte Especial
do Código de Processo Civil. Dado e passado nesta cidade e Comarca de Ipatinga, em 9/7/19.
K-01/07

ATIVAS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 10.515.958/0001-79

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas a participarem da Assembleia Geral Ordinária a se realizar às 15:00hs
( quinze horas ) do dia 20 de julho de 2020, em sua sede social à Rua Paraíba, nº 1.000, 15º Andar, Sala 1511, Bairro
Savassi, CEP 30.130-145, Belo Horizonte - MG, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1- Verificação
das contas dos administradores referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 e a votação do
Relatório da Administração; 2 - Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras da Companhia referente
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; 3 - Deliberação acerca da destinação do lucro líquido
do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; e 4 - Definição da remuneração global dos Administradores;.
Belo Horizonte, 25 de junho de 2020. (a) Paulo Cesar Souto Soares – Conselho de Administração.

Comunicado Importante – Alerta de Fraude

Recentemente, a Mercocamp Comércio Internacional S/A (“MERCOCAMP”) tomou conhecimento de que seu
nome tem sido utilizado por terceiros inidôneos para o oferecimento, no mercado brasileiro, de kits de teste
rápido para diagnóstico da COVID-19 (SARS-CoV-2).
A MERCOCAMP esclarece que, apesar de ter sido sondada por entidades brasileiras, não realizou até o momento,
qualquer importação do produto em referência. Esclarece, ainda, que não possui neste momento, qualquer relação
comercial com as entidades Fundación Santacatalina, IDA CORP ou ESCROW & TRUST EUROPE FOUNDATION.

A Diretoria

FERROVIA CENTRO ATLÂNTICA S/A
CNPJ/MF nº 00.924.429/0001-75 - NIRE: 31.300.011.879 (Companhia Aberta)
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DE 30 DE JULHO DE 2020
Ficam os Senhores acionistas da Ferrovia Centro Atlântica S.A., com sede na Rua Sapucaí, 383, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.924.429/0001-75 (“Companhia”), convocados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”), que se realizará no próximo dia 30 (trinta) de julho de 2020, às 10:00h (dez horas), na sede
social da Companhia, a fim de deliberarem sobre: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Apreciação do Relatório da Administração e
exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referente
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019; e (ii) Proposta para a destinação do resultado dos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2019; (iii) Reeleição de membros do Conselho de Administração e indicação do Presidente.
Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) A fixação da remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2020.
Permanecem à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e nas páginas da Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.
gov.br) e da BM&FBovespa S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (www.bmfbovespa.com.br), toda documentação pertinente às matérias que serão deliberadas na Assembleia. Informamos que o acionista deve comparecer à Assembleia munido de
documento de identidade e comprovante de titularidade de ações de emissão da Companhia expedido pela instituição financeira
depositária. É facultado a qualquer acionista constituir procurador, ou mais de um conforme o caso, para comparecer às assembleias e votar em seu nome. Na hipótese de representação, o acionista deverá observar os termos do Art. 126 da Lei nº 6.404/76,
sendo certo que o procurador deverá ter sido constituído há menos de 1 (um) ano, e qualificar-se como acionista, administrador,
advogado inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil ou, ainda, ser instituição financeira. No caso de procuração em língua
estrangeira, esta deverá ser acompanhada dos documentos societários, quando relativos a pessoa jurídica, e do instrumento de
mandato devidamente vertidos para o português, notarizados e consularizados. Aos acionistas que se fizerem representar por
procurador, solicitamos o envio do instrumento de procuração com 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da
Assembleia, para comprovação da legitimidade da representação. Com o objetivo de facilitar e incentivar a participação de seus
acionistas, a Ferrovia Centro Atlântica S.A., adotará o sistema de voto à distância nos termos da Instrução CVM 481, permitindo
que os seus acionistas enviem boletins de voto à distância por meio de seus respectivos agentes de custódia ou diretamente
à Companhia, conforme as orientações constantes também na Proposta. Belo Horizonte, 30 de junho de 2020. Rodrigo Saba
Ruggiero - Presidente do Conselho de Administração.

“O governo precisa do
centrão para se estabilizar
politicamente no Legislativo”, disse o deputado à
Reuters, lembrando que
o apoio do grupo político
está diretamente ligado à
popularidade do governo.
“Ocorre que o limite
político do centrão não
ultrapassa o apelo popular.
Por isso, tudo depende da
base do governo perante a
população. Se estiver ainda
com relativa margem de
segurança, continuará
remando sem o risco
concreto de naufrágio»,
avaliou Trad.
Na avaliação da fonte parlamentar ouvida pela Reuters, o governo não chega a
ter 257 votos na Câmara. E
é justamente essa incerteza
sobre o número que pode
fazer o apoio desse grupo,
“insaciável” na avaliação desse parlamentar, custar caro.
Recado - Ainda que estejam
evitando se debruçar sobre
temas que possam desvelar
o tamanho da base e as estratégias das forças políticas
envolvidas, a Câmara pode
abordar temas intensos, e
isso se deve, em grande
parte, à boa vontade do
centrão para adentrar nesses
assuntos.
Se até o fim da última semana a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) que
adia as eleições municipais
de outubro para novembro
por conta da pandemia de
Covid-19 não contava com
votos suficientes para ser
aprovada na Câmara, o cenário mudou e aumentaram
as chances de ela ser votada.
Maior parte dos líderes do
centrão ajustou sua opinião
e topa votar a proposta, já
aprovada pelos senadores. A
negociação para a recomposição de aproximadamente
R$ 5 bilhões a municípios
e mudanças nas regras de
tempo político na TV deram
um ânimo e a PEC ganhou
força.
O clima é outro, mas
isso não quer dizer que a
O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO
DE UBERLÂNDIA, no uso de suas
atribuições, torna público os Resultados dos
recursos contra a avaliação da Prova Prática,
Teste de Aptidão Física, Procedimento
de Verificação da Autodeclaração e
Resultado Final do Concurso. A íntegra
do resultado será divulgada nos endereços
eletrônicos:
www.dmae.mg.gov.br
e
www.gestaodeconcursos.com.br.
“A STRATURA ASFALTOS S/A, por determinação do Conselho Municipal de
Desenvolvimento Ambiental do Município de Betim – CODEMA, torna público
que foi concedido através do Processo
Administrativo nº 36.453/2019, a revalidação da Licença LAC1-CLASSE 4,
para a atividade de fabricação de emulsões asfálticas e fabricação de outros
produtos químicos não especificados ou
não classificados, localizada na Rodovia
Fernão Dias BR 381, Km 494, s/nº Bairro Chácara, Betim/MG.”
DOMINGOS COSTA INDÚSTRIAS
ALIMENTICIAS S/A
CNPJ 17.159.518/0001-75
AVISO AOS ACIONISTAS - Acham-se a disposição
dos senhores acionistas, na sede da sociedade, situada
à Praça Louis Ensch, nº 160, Cidade Industrial, Contagem, Minas Gerais, os documentos a que se refere
o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2019. EDITAL
DE CONVOCAÇÃO - Ficam os senhores acionistas
convocados na forma dos arts. 123/124, da Lei Federal
6.404/76, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a teor do parágrafo único do art.
131 da mesma Lei. As Assembleias serão realizadas às
8:00 horas do dia 28 de julho de 2020, em primeira
convocação, e as 8:15 horas em segunda convocação,
na sede da Empresa, com a seguinte ordem do dia: I
– Aprovação do relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras do exercício de 2019; II - Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício
e a distribuição de dividendos; III – Outros assuntos
de interesse da Sociedade. Contagem, 18 de junho de
2020. Patricia Macedo Costa - Diretor Presidente.

PEC será automaticamente
aprovada, avalia a fonte
parlamentar, que identifica
possível rebeldia dos liderados pelos grandes nomes
do centrão. Segundo essa
fonte, há uma frustração
acumulada com as negociações em curso, que resultam
em benefícios concentrados
aos líderes, e “migalhas” aos
demais deputados.
A votação da PEC pode
servir, portanto, como um
meio para esses deputados
da base mandarem um recado a seus líderes.
Diálogo - Um dos vice-líderes do governo na Câmara
dos Deputados, José Rocha
(PL-BA), por outro lado, encara os gestos do presidente
Jair Bolsonaro como algo
“muito positivo”.
Um dos motes de Bolsonaro era justamente o
combate ao que chamava de
“velha política”, comumente
identificada com práticas
fisiológicas. Mas defensores
dessa nova articulação do
presidente, caso de Rocha,
apontam que o diálogo é
essencial para a democracia
e comemoram a disposição
de Bolsonaro em abrir essa
frente com parlamentares.
“Deveria ter feito há mais
tempo, perdeu muito tempo
nesse tensionamento e agora
entendeu que o diálogo é o
maior tributo da democracia”, afirmou.
Até mesmo Maia, em mais
de uma ocasião, considerou
positivo e legítimo os movimentos do governo em
torno de uma articulação
mais incisiva no Legislativo.
Para Rocha, essa iniciativa de Bolsonaro não tem
a ver com as investigações
sobre ele e seus aliados. O
parlamentar acrescenta ainda
que abertura para o diálogo
político não tem relação com
eventual favorecimento em
julgamentos.
“Uma coisa não depende
da outra”, disse.
O vice-líder também
avalia que o governo está
sendo “bem-sucedido” na
distribuição de cargos a
indicados de partidos e de
parlamentares, destacando
que os deputados dependem
muito da satisfação a suas
bases. “A indicação do cargo é sinal de prestígio dos
deputados”, disse.
O deputado considera
que não há risco de perda de
mandato. Para ele, Bolsonaro
tem um apoio considerável
nas ruas. (Reuters)
A SIGES MODELAÇÃO E FERRAMENTARIA
LTDA., por determinação da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SEMMAD,
torna público que foi solicitado através do Processo Administrativo nº 5451912874, a Licença Ambiental Simplificada - LAS Cadastro - Classe 2, para a atividade de Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios; Serviços
de usinagem, tornearia e solda; Fabricação de artefatos de
material plástico para outros usos não especificados anteriormente, (Produção de tubos de ferro e aço e/ou de laminados e trefilados de qualquer tipo de aço, sem tratamento
químico superficial), localizada na Avenida Amazonas, nº
3204, Bairro Cachoeira, Betim/MG, CEP 32.600-075.
“CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
– SOCIEADADE ANÔNIMA HOSPITAL E
MATERNIDADE SANTA HELENA S.A - CNPJ
Nº. 20.377.941/0001-56
Ficam os acionistas do HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA HELENA S.A. convocados para Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se na sede social,
à Rua Casuarinas, n.º 64, bairro Eldorado, Contagem/
MG, CEP. 32310-570, às 09:00 hs (nove horas), em
primeira convocação, e às 09:30 hs (nove horas e trinta
minutos), em segunda convocação, do dia 09/07/2020
(nove de julho de dois mil e vinte), para deliberarem
sobre a seguinte Ordem do Dia: Destituição do Conselheiro Carmo Eduardo Azevedo Pereira, eleição e
reeleição dos membros do Conselho de Administração
da Companhia. - Belo Horizonte, 01 de Julho de 2020.
ECIO PEREIRA DE MOURA – Diretor Presidente”

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na Sede Social da Empresa, em Belo Horizonte (MG),
na Rua Paraíba, nº 330, 8º e 9º andares, Bairro Funcionários, nos sites da Companhia, da CVM e B3, os
documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6.404/1976, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2019.
Belo Horizonte, 26 de junho de 2020.
Fabiano Soares Nogueira - Presidente do Conselho de Administração

