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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 10 DE JANEIRO DE 2020

ECONOMIA
JULIANA LIMA

EASE LABS

Capital terá
laboratório de
medicamentos à
base de cannabis
Empresa inicia operações neste ano
Belo Horizonte poderá
abrigar o primeiro laboratório nacional para produção de medicamentos à
base de cannabis sativa. A
Ease Labs, multinacional
que atua nesse segmento,
acabou de adquirir um laboratório farmacêutico na
capital mineira para iniciar a
fabricação dos produtos no
Brasil. A expectativa é de que
a produção seja iniciada até
o fim do primeiro semestre.
Embora os valores da
aquisição não tenham sido
revelados, por questões
contratuais, o CEO da Ease
Labs, Gustavo de Lima Palhares, disse que se trata
de um laboratório que foi
pioneiro em medicamentos fitoterápicos no País,
possuindo mais de 50 anos
de história. Localizado no
bairro Guarani, na região
Norte da cidade, o espaço
tem 1.450 metros quadrados
de área produtiva, completo
setor de controle de qualidade e controle microbiológico
e capacidade de produzir

3,6 mil medicamentos por
hora.
“Isso vai nos garantir uma
produção média de 6,5 milhões de medicamentos por
ano, o suficiente para suprir
toda a demanda pelos produtos no Brasil. Estamos
desenvolvendo um portfólio
bastante diversificado, com
medicamentos de cannabis
focados nas doenças e sintomas mais demandadas
no País. Além disso, nossa linha de produção vai
incluir outros remédios e
suplementos de origem natural, fabricados a partir de
insumos da biodiversidade
brasileira”, explicou.
Para isso, a Ease Labs
está realizando os processos
necessários para o registro
junto à Agência Nacional
de Vigilância Sanitária (Anvisa), que aprovou, no fim
de 2019, a produção e a
liberação da venda em farmácias de produtos à base de
cannabis para uso medicinal
no Brasil. A regulamentação
é temporária, com validade
de três anos, e entrará em
vigor em março deste ano.

A Três-P Indústria e Comercio Ltda,
por determinação da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável – SEMMAD, torna público que
solicitou através do Processo Administrativo
nº 5451916313/2019, a Revalidação da
/LFHQoD$PELHQWDO6LPSOL¿FDGD/$6&ODVVH
1, para sua atividade de fabricação de
artefatos de material plástico para outros usos
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ELIOMAR GOMES, responsável
pelo empreendimento denominado ELIOMAR GOMES localizado
na Rua Hildemar Falcão, nº 543,
Bairro Lindéia, Belo Horizonte,
torna público que protocolizou requerimento de licença ambiental
à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente-SMMA.

MARA BIANCHETTI

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
UBERLÂNDIA – IPREMU 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 Superior, Médio e Fundamental, observados os
termos das leis citadas, alterações posteriores, legislação complementar e demais normas
contidas em Edital 01/2020. As inscrições serão realizadas pela internet, no sítio eletrônico da
FUNDEP – Gestão de Concursos (www.gestaodeconcursos.com.br) no período de 11/03/2020
a 12/04/2020, observados o horário de Brasília e critérios do Edital. A prova objetiva será realizada,
preferencialmente em Uberlândia/MG, no dia 10/05/2020. O Edital, em sua integra, será divulgado
nos endereços eletrônicos www.uberlandia.mg.gov.br e www.gestaodeconcursos.com.br.
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CEO da Ease Labs, Gustavo Palhares informou que laboratório adquirido fica no bairro Guarani, na região Norte de BH

Ainda segundo o executivo, inicialmente, 40 novos
empregos poderão ser gerados com a operação do
laboratório, número que
poderá triplicar em 2021. No
mesmo ano, a empresa estima faturar R$ 190 milhões.
“Contratamos um diretor
experiente em Regulatório
e Compliance visando a
certificar que a regulamentação da vigilância e demais
órgãos reguladores sejam
cumpridas à risca. Queremos
sempre seguir todas as instruções e normas aplicáveis,
GESSI CALDEIRA – ME, CNPJ:
16.966/838/0001-74 por determinação
da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
– SEMMAD, torna público que foi concedida através do Processo Administrativo nº
28.837/2017, a RETIFICAÇÃO da Licença
$PELHQWDO6LPSOL¿FDGD1SDUD
a atividade de fabricação de embalagens
de material plástico, localizada à Rua Das
Falcatas, Nº 912, Bairro Jardim Alterosas
– 1ª Seção, Betim, MG – CEP 32.671-084.

O ARAÚJO - CONSULTORIA E PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA., responsável pelo empreendimento denominado Parcelamento Vinculado Bairro Paquetá, para uso residencial e comercial, localizado à rua Farmacêutica Mariquinha
Noronha, s/nº - Bairro Paquetá – BH/MG – CEP: 31.330-600, torna público que
protocolizou o requerimento de Licença Prévia ao Conselho Municipal do Meio
Ambiente - COMAM. Informa ainda que o RIMA encontra-se à disposição para a
consulta na Gerência Executiva do COMAM - GEXMA/SMMA, (Avenida Afonso
Pena, 342 - 7º andar - Centro), e que se encontra aberto o prazo para a solicitaomRGHUHDOL]DomRGHDXGLrQFLDS~EOLFDFRQIRUPHGH¿QLGRQRDUWGD'Hliberação Normativa 39/02 do Conselho Municipal do Meio Ambiente – COMAM.
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SDUiJUDIR%GRDUWLJRGDOHLLQFOXtGRSHODOHLGH2VLQWHUHVVDGRVGHYHPFRQVXOWDUDVFRQGLo}HVGHSDJDPHQWRHYHQGDGRV
LPyYHLVGLVSRQtYHLVQRVVLWHVZZZEUDGHVFRFRPEUHZZZPLODQOHLORHVFRPEU
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LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 1014, com escritório à Av. Engenheiro Luís Carlos
Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, devidamente
autorizado pelo Credor Fiduciário TRUE SECURITIZADORA S/A, doravante designado VENDEDOR, inscrito
no CNPJ sob n° 12.130.744/0001-00, com sede na Avenida Santo Amaro, n° 48, 1° Andar, Conjunto n° 12,
Itaim Bibi, São Paulo/SP, nos termos da Cédula de Credito Imobiliário n° 1620, Serie 2018, retificada em
16/04/2018, oriundo do Contrato de Financiamento Imobiliário com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária
em Garantia nº 70000514-5, firmado em 05/01/2018, no qual figuram como Fiduciantes José Nogueira
Neto, RG nº: 11189370-SSP/MG e CPF nº 048.879.976-71, brasileiro, Socio de empresa, nascido em
18/09/1982 e Vanessa Bonfim Quaresma Nogueira, RG nº: 21.393.641-PC/MG e CPF nº 106.488.967-06,
brasileira, do lar, nascida em 30/07/1984, casados entre si sob o regime da comunhão parcial de bens na
vigência da lei n6.515/77, residentes e domiciliados na Avenida Presidente Carlos Luz, n° 45, Bairro Caiçara,
Belo Horizonte/MG - CEP: 31230-000, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos
da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 21 de Janeiro de 2020 às 08h45, à Av. Engenheiro Luís
Carlos Berrini, 105 - 4º. Andar - Brooklin Paulista, São Paulo - SP, 04571-010 - Edifício Berrini One, em
PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 664.361,39
(seiscentos e sessenta e quatro mil, trezentos e sessenta e um reais e trinta e nove centavos), o imóvel
abaixo descrito, em lote único, com a propriedade consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído
por: Imóvel - Apartamento n° 203, com aproximadamente 144,80m² de área privativa (conforme laudo de
avaliação), localizado no Edifício Henrique Gomes Freire de Andrade, lote 24-A, Quadra 19, 7ª Seção Urbana
na Rua Maranhão, n° 1.673 no Bairro Funcionários em Belo Horizonte/MG. Área do lote 680m²
aproximadamente, fração ideal de 0,044. Apt°. com todas as suas benfeitorias, instalações e pertences, e
sua fração ideal do terreno com limites e confrontações de acordo coma planta respectiva. o imóvel
encontra-se devidamente descrito e caracterizado na matrícula 81.345 do 6º Cartório Oficial do Registro de
Imóveis de Belo Horizonte/MG. Cadastrado na Prefeitura Municipal sob n°: 0070190 024A007 7. O imóvel
encontra-se ocupado, e será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar
desconhecimento das condições, características e estado de conservação. A desocupação do imóvel
deverá ser providenciada pelo comprador, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e
despesas, inclusive honorários advocatícios, mediante propositura da competente reintegração na
posse, na forma do artigo nº 30, da Lei nº 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde
já designado o dia 22 de Janeiro de 2020 às 12h00 para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo
igual ou superior a VALOR: R$ 257.458,71 (duzentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e cinquenta e
oito reais e setenta e um centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se
cadastrar no site www.sold.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção
HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas
habilitações após esse prazo. Demais condições de participação online devem ser verificadas no site
indicado. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do site www.sold.com.br, respeitado
o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes
presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada
em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade
ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os
encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão)
comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017,
das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos
endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir
sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, exercendo o seu direito de
preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme
estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances,
para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a
comissão do leiloeiro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O edital completo encontra-se
disponível no site do leiloeiro www.sold.com.br o qual o participante declara ter lido e concordado com
os seus termos e condições ali estabelecidos. O horário mencionado neste edital, no site do leiloeiro,
catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oficial de Brasília/DF. Ficam
os Devedores Fiduciantes INTIMADOS das designações feitas acima. A publicação do presente edital supre
a intimação pessoal. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. As demais condições
obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas
pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

Informações.: (11) 3296-7555 - Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105 - 4º Andar Brooklin Paulista, São Paulo - SP

agindo com excelência na produtos à base de canabiprodução dos nossos pro- diol poderão ser vendidos
dutos”, afirmou.
em farmácias sob prescrição
médica e retenção da receita.
Exportação - Inicialmente Assim, a comercialização
o foco será a comercializa- por parte da empresa se
ção no mercado interno, dará tanto por represenmas a Ease Labs já estuda tantes comerciais, quanto
exportar os medicamen- por distribuidoras e redes
tos. Atualmente a empresa de farmácias de todo o País.
disponibiliza os produtos
“Agora os pacientes
por importação direta pelo poderão ter acesso a essa
paciente final mediante au- possibilidade terapêutica
torização de importação da com garantia de qualidade,
Anvisa.
eficácia e segurança, por um
De acordo com a decisão preço muito mais acessível
da agência reguladora, os e sem toda a burocracia
do procedimento atual”,
O POSTO CAMPO FLORIDO LTDA, inscrito
comentou.
no CNPJ: 03.765.756/0001-10, por determinação da Secretaria Municipal de Meio
Mas os planos da multiAmbiente e de Desenvolvimento Sustentável
- SEMMAD, torna público que foi Concedinacional vão além. Conforda através do Processo Administrativo nº
me Palhares, embora neste
D/LFHQoD$PELHQWDO6LPSOL¿FDda nº 305/2019 – Classe II - para a atividade
momento a produção vá
de Comércio Varejista de combustíveis para
veículos automotores, localizado à AV CAMocorrer a partir de insumos
PO FLORIDO, no 508, Bairro Jardim Teresópolis – CEP: 32.663-110 – Betim/MG
importados, a intenção, no

PARAIBUNA PAPÉIS S.A.
CNPJ/MF N.º 21.550.447/0001-04
CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas da
Paraibuna Papéis S.A. para participarem da
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se
no escritório de sua sede, na Av. Antônio Simão
Firjan, 1265 – Distrito Industrial, na cidade
de Juiz de Fora - MG, no dia 22 de janeiro de
2020, às 14:00 horas, para deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: 1) Eleição do Conselho
de Administração e da Diretoria; 2) Alteração
da atividade principal da Empresa; 3) Outros
assuntos de interesse da Sociedade. Juiz de Fora
- MG, 09 de janeiro de 2020. Heitor Luiz Villela
– Presidente do Conselho de Administração.

médio prazo, é fazer com que
a verticalização integral de
todas as etapas de produção,
da semente à venda – seja
em território nacional ou
no exterior.
Vale lembrar que, além do
registro e produção, também
havia na Anvisa um projeto
para liberação do plantio da
cannabis no Brasil para uso
exclusivamente medicinal.
Porém, a proposta foi vetada.
Paralelamente, o assunto
segue sendo discutido no
Congresso Nacional e poderá ganhar novos rumos
neste exercício.
A Ease Labs tem escritórios em São Paulo, Belo
Horizonte, Montevidéu
(Uruguai) e parceria com
grande laboratório produtor
de insumos farmacêuticos
nos Estados Unidos.

Gaustec Indústria e Manutenção em Eletromagnéticos Ltda.
CNPJ: 07.435.569/0001-29.
Edital de Convocação para Reunião de Sócios da Sociedade
José Pancrácio Ribeiro, portador do CPF nº. 199.017.986-04, Cláudio Henrique Teixeira Ribeiro, portador do CPF nº.
035.381.496-23, Márcio Augusto Teixeira Ribeiro, portador do CPF nº. 038.088.46-61 e Claudianne Márcia Teixeira Ribeiro
Caetano, portadora do CPF nº. 051.203.386-23, sócios administradores da Sociedade Empresária Limitada Gaustec Indústria
e Manutenção em Eletromagnéticos Ltda, no uso de suas atribuições, de acordo com os artigos 1.071, V e 1.072, ambos do
Código Civil de 2002, Lei n.º 10.406 de 10.01.2002, convocam o sócio Leonardo Lage D’azevedo Carneiro, portador do CPF nº.
030.207.726-05, para se reunirem em Reunião de Sócios, a ser realizada no dia 05 de fevereiro de 2020, na Rua Kerban, 35, Bairro
Jardim Canadá, em Nova Lima/MG, CEP 34007-676, sede da Gaustec Indústria e Manutenção em Eletromagnéticos Ltda, em
primeira chamada às 14 horas, necessitando a presença dos titulares de, no mínimo, 3/4 do capital social, e em segunda chamada
às 14h30min, com qualquer número, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Alteração da Cláusula Sétima do contrato
social; b) Alteração da Cláusula Nona do contrato social; c) Alteração da Cláusula Décima Terceira GRFRQWUDWRVRFLDOSDUDDGH¿QLomR
H¿[DomRGHUHWLUDGDPHQVDODWtWXORGHSUyODERUHG $OWHUDomRGDCláusula Décima Quarta do contrato social para a inclusão da
SUHYLVmRGDVKLSyWHVHVGHDGPLVVmRH[FOXVmRGHVyFLRVHHVWDEHOHFLPHQWRGDIRUPDSDUDDDSXUDomRGHKDYHUHVG 0RGL¿FDomR
do contrato social em razão das eventuais deliberações que vierem a ser tomadas; e) Outros assuntos de interesse da sociedade;

Cooperativa de Clinicas Médicas Cirúrgicas Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais – Coop-uni – HUSJ
CNPJ nº 01.417.485/0001-86
Edital de Convocação - Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
O presidente da Coopuni, Dr. Roberto Garcia Gonçalves, convoca os cooperados para as Assembleias Gerais Ordinária
e Extraordinária que serão realizadas no dia 12 (doze) de fevereiro de 2020, no Centro de Estudos do Hospital
Universitário Ciências Médicas de Minas Gerais, na rua Aimorés nº 2896, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, CEP
30.140-070, respectivamente, às 11h (onze horas) e 11:30h (onze horas e trinta minutos) em 1ª (primeira) convocação, com
a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; às 12h (doze horas) e 12:30h (doze horas e trinta minutos) em 2ª (segunda)
convocação, com a presença de metade mais 01 (um) dos cooperados e às 13h (treze horas) e 13:30h (treze horas e trinta
minutos), em 3ª (terceira) e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados, para deliberar sobre
os seguintes assuntos constantes da ordem do dia: Assembleia Geral Ordinária - I. Prestação de contas pelo Conselho de
Administração, referente ao exercício 2019, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) Relatório da
gestão; b) Balanço; c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas. II. Destinação das sobras apuradas, após a dedução dos
percentuais destinados aos fundos legais, ou rateio das perdas não cobertas pelo fundo de reserva. III. Eleição dos membros
do Conselho de Administração e Conselho Fiscal. IV. Fixação do valor de honorários do Conselho de Administração e da
cédula de presenças do Conselho Fiscal. V. Outros assuntos de interesse social. Assembleia Geral Extraordinária - I Reforma Geral do Estatuto Social. Belo Horizonte, 10 de Janeiro de 2020. Dr. Roberto Garcia Gonçalves - Presidente.
Nota: 1) Declara-se que o número de cooperados com direito ao exercício do voto, nesta data, é de 173 (cento e setenta e três).

FEDERAÇÃO MINEIRA DE LEVANTAMENTO DE PESOS

EDITAL
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - AGO
De ordem do Vice-Presidente da Federação Mineira de Levantamento de Pesos, FMLP, e de
conformidade com o Parágrafo Único), Art.59o, Parágrafo Único), Art.60o e Item d), Art. 61o do
Estatuto da FMLP, convoco ao Presidente ou seu representante, dos Clubes filiados e a Comissão
de Oficiais Técnicos para a Assembleia Geral Ordinária da FMLP. A Assembleia Geral Ordinária
atenderá as exigências dos Art. 52o ao Art.57º, do Estatuto atual da FMLP. A Assembleia
Ordinária a ser realizada na Sala de Levantamento de Pesos, da Associação dos Servidores
Administrativos da Universidade Federal de Viçosa (ASAV), localizada na Rua do Pintinho,
355, Bairro Bela Vista, na cidade de Viçosa, Estado de Minas Gerais, no dia 03 de fevereiro de
2020, às 09:00 (nove horas), em primeira convocação com “quorum”, e em segunda convocação,
às 09:30 (nove horas e trinta minutos), com qualquer número de delegados que compareçam,
terá a seguinte Ordem do Dia: a- conhecer os Relatórios da Presidência e Diretoria das
atividades do ano 2019; b- apreciar, discutir e julgar o Balanço do ano 2019, com o Parecer
do Conselho Fiscal; c- aprovar ou não, alterando se necessario, o Projeto de Orcamento
anual, apresentado pela Diretoria; d- eleger o Presidente, o Vice-Presidente e os Membros
do Conselho Fiscal (3 Efetivos e 2 Suplentes), da FMLP, para o quadrienio de 2020 a 2024
; e- dar Posse aos Membros eleitos; e f- decidir a respeito de qualquer outro assunto, no
incluido neste Edital de Convocação. De acordo ao exigido no Art. 45o do Estatuto da FMLP,
os filiados que estão em pleno gozo dos seus direitos e atendem às exigências legais estatutárias
são: o Viçosa Atlético Clube, o Viçosa Força e Saúde e a Comissão de Oficiais Técnicos.
Belo Horizonte, 02 de janeiro de 2020.
FRANCISCO ASSIS DE SOUZA CASTRO - Vice-Presidente da FMLP

OXFORD COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 06.316.597/0001-64 - NIRE 3130001975-6
Companhia Fechada
ATA DA DÉCIMA QUINTA REUNIÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA DA OXFORD COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES S.A.,
REALIZADA EM 18 DE DEZEMBRO DE 2019. Data, hora e local de realização: 18 (dezoito) de dezembro de 2019, às 11:00 (onze)
horas, na sede da Oxford Comércio e Participações S.A. (“Companhia”), na Rua Aimorés, 981 - 12° andar, parte, Bairro Funcionários,
em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais.Presença: A totalidade dos membros da Diretoria Executiva da Companhia: Josué ChrisWLDQR*RPHVGD6LOYD±'LUHWRU3UHVLGHQWH$GHOPR3pUFRSH*RQoDOYHV±'LUHWRU9LFH3UHVLGHQWHH-RmR%DWLVWDGD&XQKD%RP¿P
Mesa: Presidente, Josué Christiano Gomes da Silva, e 6HFUHWiULR-RmR%DWLVWDGD&XQKD%RP¿POrdem do Dia: Deliberar sobre
DDSURYDomR D GDFHVVmR¿GXFLiULDGRVFUpGLWRVTXHVmRGHYLGRVj&RPSDQKLD HTXLYDOHQWHDGH86
WULQWDPLOK}HVTXDWURFHQWRVHVHVVHQWDPLOGyODUHVDPHULFDQRV DWtWXORGHSDJDPHQWRGRSUHoRHPGHFRUUrQFLDGDYHQGDGDVDo}HVGD
7URSLFDO$JURSDUWLFLSDo}HV6$LQVFULWDQR&13VRERQRFRQWH[WRGR³Instrumento Particular de Contrato de
Compra e Venda de Ações e Outras Avenças´FHOHEUDGRHPHQWUHD&RPSDQKLDHRXWURVQDTXDOLGDGHGHYHQGHGRUHVH
os respectivos compradores, nos termos do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Direitos Creditórios Decorrentes de Contrato de Compra e Venda e Outras Avenças´DVHUFHOHEUDGRHQWUHR63,19(67,'25,9//&QDTXDOLGDGHGH&UHGRU
(“Credor”), a Companhia de Tecidos Norte de Minas – Coteminas (“CTNM´ HD&RPSDQKLDQDTXDOLGDGHGH¿GXFLDQWHVHPJDUDQWLD
HPJDUDQWLDGDWRWDOLGDGHGDVREULJDo}HVDVVXPLGDVSHOD&710SHOD6SULQJV*OREDO86,QFHGHPDLVFRREULJDGRVSHUDQWHR&UHGRU
QRkPELWRGDRSHUDomRSRUPHLRGDTXDOD&710FRQWUDWDUiXPHPSUpVWLPRSHUDQWHR&UHGRUQRYDORUGH86 YLQWH
HGRLVPLOK}HVWUH]HQWRVHVHWHQWDHXPPLOGyODUHVDPHULFDQRV QRVWHUPRVHFRQGLo}HVGRCredit Agreement, a ser celebrado entre
D&701R&UHGRUHTXDLVTXHURXWUDVSDUWHVTXHYHQKDPDWRUQDUVHFUHGRUDVQRkPELWRGHWDOFRQWUDWR ³Credit Agreement”), e do
Contingent Interest Agreement, a ser celebrado HQWUHR&UHGRUD6SULQJV*OREDO86,QFHGHWHUPLQDGRVJDUDQWLGRUHVGD6SULQJV*OREDO
US Inc (“Contingent Interest Agreement” e, em conjunto com o Credit Agreement, os “Contratos de Financiamento”) (“Operação”); (b)
GDRXWRUJDGH¿DQoDHPJDUDQWLDGDVREULJDo}HVDVVXPLGDVSHOD&710QRkPELWRGRCredit Agreement, nos termos da “Carta de Fiança´DVHUDVVLQDGDSHOR&UHGRUSHOD&710SHOD&RPSDQKLDHGHPDLV¿DGRUHV F GDRXWRUJDGH¿DQoDHPJDUDQWLDGDVREULJDo}HV
DVVXPLGDVSHOD6SULQJV*OREDO86,QFQRkPELWRGRContingent Interest Agreement, nos termos da “Carta de Fiança”, a ser assinada
SHOR&UHGRUSHOD6SULQJV*OREDO,QFSHOD&RPSDQKLDHGHPDLV¿DGRUHV G GDFRQFHVVmRGHDYDOHPQRWDSURPLVVyULDDVHUHPLWLGD
pela CTNM, nos termos da cláusula 2.4.C do Credit AgreementH H GDDVVLQDWXUDSHORVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLVGD&RPSDQKLD GLUHWRUHVHRXSURFXUDGRUHVGD&RPSDQKLDFRQIRUPHRFDVR GRVGRFXPHQWRVPHQFLRQDGRVQRVLWHQV D D G DFLPDHTXDLVTXHURXWURV
GRFXPHQWRVUHODFLRQDGRVj2SHUDomRSRGHQGRWDLVUHSUHVHQWDQWHVOHJDLVDLQGDWRPDUWRGDVDVSURYLGrQFLDVQHFHVViULDVHFRQYHQLHQWHV
para viabilizar a Operação. Deliberações: Por unanimidade dos acionistas presentes, foram discutidos e aprovados sem restrições, a inteJUDOLGDGHGD³2UGHPGR'LD´DFLPDGHVFULWDEncerramento: Não havendo nenhum outro assunto a tratar, foram suspensos os trabalhos
SHORHVSDoRGHWHPSRQHFHVViULRjODYUDWXUDGHVWDDWDDTXDOUHLQLFLDGDDVHVVmRIRLOLGDHDSURYDGDSRUXQDQLPLGDGHHVHPUHVWULo}HV
Belo Horizonte-MG, 18 de dezembro de 2019. Assinaturas: Presidente da Mesa: Josué Christiano Gomes da Silva; e Secretário: João
%DWLVWDGD&XQKD%RP¿P'LUHWRUHV-RVXp&KULVWLDQR*RPHVGD6LOYD±'LUHWRU3UHVLGHQWH$GHOPR3pUFRSH*RQoDOYHV±'LUHWRU
9LFH3UHVLGHQWHH-RmR%DWLVWDGD&XQKD%RP¿P&RQIHUHFRPRRULJLQDOODYUDGRHPOLYURSUySULR-RVXp&KULVWLDQR*RPHVGD6LOYD
3UHVLGHQWHGD0HVD-RmR%DWLVWDGD&XQKD%RP¿P±6HFUHWiULR-XQWD&RPHUFLDOGR(VWDGRGH0LQDV*HUDLV±&HUWL¿FRRUHJLVWUR
VRERQHP3URWRFROR$VV0DULQHO\GH3DXOD%RP¿P±6HFUHWiULD*HUDO

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE
AVISO DE RESULTADO
CREDENCIAMENTO Nº 001/2019
O SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte torna público a homologação e adjudicação do
Credenciamento Nº 001/2019, cujo objeto é o credenciamento de Centros de Formação de Condutores para
UHDOL]DomR GH FXUVRV WHyULFRWpFQLFR H SUiWLFD GH GLUHomR YHLFXODU FDWHJRULDV % & ' (  DRV EHQH¿FLiULRV
GRVSURMHWRV3ULPHLUD+DELOLWDomRSDUDR7UDQVSRUWH&1+6RFLDOH+DELOLWDomR3UR¿VVLRQDOSDUDR7UDQVSRUWH
Inserção de Novos Motoristas, a serem desenvolvidos em parceria com o município de Brumadinho/MG, conforme
divulgação realizada pelo próprio, em favor da empresa Direção Clínica Ltda – CNPJ: 20.411.223/0001-59, no
valor total de R$ 67.712,00 (sessenta e sete mil, setecentos e doze reais), no dia 12/12/2019.
COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DO JUÍZO DA 28ª VARA CÍVEL DE BELO HORIZONTE EDITAL DE CITAÇÃO
COM PRAZO DE 20 DIAS - COMARCA DE BELO HORIZONTE. O Dr. Bruno Teixeira Lino, Juiz de
Direito da 28ª VARA CÍVEL desta Comarca, na forma da lei, etc... Faz saber a todos quantos o presente
virem ou dele conhecimento tiverem que, perante este Juízo e Secretaria tramitam os autos de Busca e
Apreensão, processo nº 0024.10.014.205-8, que BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO, CNPJ 01.149.953/0001-89, patrocinado pela OAB/MG 97628, promove em
desfavor de WILLIAM DOUGLAS OTONI, CPF nº 068.385.146-21, tendo como objeto a BUSCA E
APREENSÃO de veículo Ford F-1000, ano 96/97, cor verde, placas GVR8902 com débito no valor de R$
17.583,34 (dezessete mil quinhentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos), atualizado até a data
da propositura da ação, é o presente para citar a Ré para contestar a ação, no prazo de 15 dias, tendo em
vista que se encontra em lugar incerto e não sabido e uma vez que o veículo já foi apreendido. Não contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor. Em caso de revelia,
VHUOKHVmRQRPHDGRFXUDGRUHVSHFLDO(SDUDFRQKHFLPHQWRGHWRGRVH[SHGLXVHHVWHTXHVHUiD¿[DGRQR
local de costume e publicado na forma da lei. Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2019. Eu, Ana Carolina
Almeida Gazola, escrivã judicial, o subscrevi. Dr. Bruno Teixeira Lino, Juiz de Direito da 28ª Vara Cível.

POLÍCIA
FEDERAL

MINISTÉRIO DA
JUSTIÇA E
SEGURANÇA PÚBLICA

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico 01/2020 - SR/PF/MG
OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de Serviço Telefônico Fixo
Comutado STFC Digital Local, Longa Distância Nacional e Internacional, por um período
de 30 WULQWD PHVHVDVHUH[HFXWDGRGHIRUPDFRQWtQXDFRQIRUPHDVHVSHFL¿FDo}HVH
FRQGLo}HVFRQVWDQWHVQRWHUPRGHUHIHUrQFLD
EDITAL: a partir do dia 09/01/2020, através de “download” no
site
KWWSZZZFRPSUDVJRYHUQDPHQWDLVJRYEU,
e
das
09:00
jV  KRUDV H GDV  jV  QR 6(/2*653)0*
ENTREGA DAS PROPOSTAS: até as 14:00 horas do dia 22/01/2020
LOCALVLWLRZZZFRPSUDVJRYHUQDPHQWDLVJRYEU
SELOG/SR/PF/MG

