2 – sexTa-feira, 22 de Junho de 2018

PubliCações de TerCeiros e ediTais de ComarCas

INVEST VIRTUA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S/A

CNPJ/MF 07.092.797/0001-43
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017
RELATÓRIO DA DIRETORIA
(Em milhares de Reais)
Senhores Acionistas, em conformidade com as disposições estatutárias
e
legais,
submetemos
à apreciação de V.Sas. as Demonstrações
ATIVO
2017
2016
)LQDQFHLUDVGRH[HUFtFLR¿QGRHPGH'H]HPEURGHH
Ativo circulante
%HOR+RUL]RQWHGH-XQKRGH
Caixa e equivalentes de caixa .............................


Demonstração de Outros Resultados Abrangentes do Exercício
Outros valores a receber......................................


¿QGRHPGH'H]HPEURGH
Total do ativo circulante .....................................


(Em milhares de Reais)
Ativo não circulante
2017
2016
Realizável a longo prazo
Lucro líquido do exercício .......................................... 

Depósitos e Valores Vinculados ..........................


,WHQVTXHSRGHUmRVHUUHFODVVL¿FDGRV
Investimento........................................................ 

subsequentemente para a demonstração do resultado:
Total do ativo não circulante ..............................


Participação no resultado abrangente de controlada ...
 
Total do ativo .......................................................


Total do resultado abrangente do exercício.................  
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo circulante
Contas a pagar para partes relacionadas .............
Total do passivo circulante .................................
Passivo não circulante
Exigível a longo prazo
Total do passivo não circulante ..........................
Patrimônio líquido
Capital Social ........................................................
Reservas ................................................................
3UHMXt]R$FXPXODGR ..............................................
Total do Patrimônio Líquido ..............................
Total do passivo e patrimônio líquido ...............

2017



2016















'HPRQVWUDomRGR5HVXOWDGRGR([HUFtFLR¿QGR
em 31 de Dezembro de 2017
(Em milhares de Reais)
2017
2016
Receita com prestação de serviço ...................
Custo dos serviços prestados ..........................
Lucro bruto....................................................
Receitas (despesas) operacionais:
Administrativas, comerciais e gerais.............
 

Resultado de equivalência patrimonial .........


Outras (despesas) receitas operacionais,
líquidas ..........................................................


Total ................................................................


Lucro antes das receitas e despesas
¿QDQFHLUDV ......................................................


 'HVSHVDV¿QDQFHLUDV .....................................


 5HFHLWDV¿QDQFHLUDV.......................................
Total ................................................................


Resultado antes dos impostos
sobre o Lucro .................................................


Imposto de renda e contribuição social corrente .........................................................
Lucro líquido do exercício ............................


Quantidade média de ações .............................  
Lucro líquido básico e diluído por ação (R$) .



'HPRQVWUDomRGR)OX[RGH&DL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGR
em 31 de Dezembro de 2017
(Em milhares de Reais)
Descrição
31/12/2017 31/12/2016
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício ............................. 


Despesas (receitas) que não afetam o caixa:
Resultado de Equivalência Patrimonial ...... 
 

(45)
(62)
Decréscimo (acréscimo) em ativos
'HSyVLWRV-XGLFLDLV....................................... 


(Decréscimo) acréscimo em passivos
Contas a pagar e outros débitos ...................
Imposto de renda e contribuição social pagos
Pagamento de juros de empréstimos e
¿QDQFLDPHQWRV .............................................
Caixa líquido gerado pelas atividades
operacionais ..................................................
(47)
(62)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE INVESTIMENTOS
Acréscimo de investimentos ........................ 


Financiamento para empresas ligadas .......... 


Recebimento de dividendos ......................... 


Caixa líquido aplicado nas atividades
de investimento ...........................................
(296)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
DE FINANCIAMENTOS
Devolução de dividendos ............................. 


Dividendos pagos ......................................... 


Empréstimo de empresas ligadas, líquido.... 


Caixa aplicado nas atividades
GH¿QDQFLDPHQWR ........................................
40
365
Aumento (redução) de caixa e
equivalentes de caixa .....................................
(7)
7
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício .................................. 


1R¿QDOGRH[HUFtFLR .................................... 


Aumento (redução) de caixa e
equivalentes de caixa
(7)
7

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(Em milhares de Reais)
Capital
Reserva
Social
Legal

Retenção Lucros/Prejuízos
de Lucros
acumulados

Total

6DOGRVHPGHGH]HPEURGH ..................................................







 



Lucro líquido do exercício ................................................................
Outros resultados abrangentes ..........................................................


Adiantamento para futuro aumento de capital ..................................
Dividendos distribuidos ....................................................................
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH ..................................................






















 
 
 

 
 








Lucro líquido do exercício ................................................................




Outros resultados abrangentes ..........................................................










Constituição da reserva de lucros .....................................................



 
6DOGRVHPGHGH]HPEURGH ..................................................




“Os demonstrativos auditados encontram-se em poder da administração, juntamente com as Notas Explicativas.”
A diretoria. Victor Hugo Mariano Alves – CRC/MG: 108178/O-9







MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF n° 08.343.492/0001-20 - NIRE 31.300.023.907
Companhia Aberta
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE JUNHO DE 2018
A Reunião do Conselho de Administração da MRV ENGENHARIA
E PARTICIPAÇÕES S.A. (“Companhia”), instalada com a presença
da totalidade de seus membros abaixo assinados, independentemente
de convocação, presidida pelo Sr. Rubens Menin Teixeira de Souza
e secretariada pela Sra. Maria Fernanda Menin T. de Souza Maia,
realizou-se às 10 horas do dia 18 de junho de 2018, por meio digital,
conforme artigo 20 e parágrafos do Estatuto Social. Na conformidade
da ORDEM DO DIA, as seguintes deliberações foram tomadas e,
por unanimidade de votos os presentes decidiram: (a) aprovar a 12ª
(décima segunda) emissão de debêntures simples, não conversíveis
em ações, da espécie quirografária, em até 4 (quatro) séries, da
Companhia (“Debêntures”), para distribuição pública com esforços
restritos, no valor total de até R$ 770.000.000,00 (setecentos e
setenta milhões de reais), nos termos da Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários (“CVM”) nº 476, de 16 de janeiro de 2009,
conforme alterada (“Emissão”, “Oferta Restrita” e “Instrução
CVM 476”, respectivamente), bem como seus respectivos termos e
condições, conforme as características constantes do DOCUMENTO
I da presente ata que, rubricado pela mesa, será arquivado na sede
da Companhia; e (b) autorizar a Diretoria da Companhia, bem
como quaisquer de seus representantes legais, a praticar todos e
quaisquer atos necessários à implementação das deliberações acima,
inclusive a assinatura de quaisquer instrumentos e respectivos
aditamentos necessários à implementação das Debêntures, bem
FRPR UDWL¿FDU RV DWRV Mi SUDWLFDGRV SHOD 'LUHWRULD GD &RPSDQKLD
neste sentido. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se o presente
termo que, lido e achado conforme, foi assinado pelos presentes.
Belo Horizonte, 18 de junho de 2018. Rubens Menin Teixeira de
Souza, Presidente da Mesa; Maria Fernanda Menin T. de Souza
Maia, Secretária da Mesa. Rubens Menin Teixeira de Souza; Marcos
Alberto Cabaleiro Fernandez; Rafael Nazareth Menin Teixeira de
Souza; Marco Aurélio de Vasconcelos Cançado; Paulo Eduardo
Rocha Brant; Betania Tanure de Barros; Sinai Waisberg; Antonio
.DQGLU &HUWL¿FR UHJLVWUR VRE R Q  HP  GD
Empresa MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A., Nire
31300023907 e protocolo 183567072 - 19/06/2018. Autenticação:
F66FAA7551FA38997CA4F8DEB2625C6E4DB9A8.
Marinely
GH 3DXOD %RP¿P  6HFUHWiULD*HUDO 3DUD YDOLGDU HVWH GRFXPHQWR
acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo
18/356.707-2 e o código de segurança uJp3.
10 cm -21 1112469 - 1
SiNDiCATo DAS EmPrESAS DE ASSEio E
CoNSErVAÇÃo Do ESTADo DE miNAS GErAiS,
edITAl de CONVOCAçÃO . O Presidente no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todas as empresas do segmento,
associadas ou não associadas para participarem de Assembléia Geral
extraordinária, que se realizará no dia 26 (vinte e seis) de junho de 2018
(terça-feira), às 16:30 hs . em primeira chamada e 17:00 hs . em segunda
e derradeira, com qualquer número de presentes, na rua uberlândia
nº 877 - Bairro Carlos Prates, nesta Capital, para deliberarem, exclusivamente, sobre a seguinte ordem do dia: 1) discussão e deliberação
quanto à pauta de reivindicações do sINTesT-mG . – sindicato dos
Técnicos de segurança do Trabalho do estado de minas Gerais, CNPJ
25 .578642/0001-01, visando a celebração do instrumento normativo do
ano de 2018 . 2) designação da comissão geral de negociações coletivas para 2018. 3) Poderes a comissão de negociação suficiente para a
pactuação das convenções coletivas de trabalho 2018 . 4) Assuntos correlatos . Belo Horizonte, 21 de junho de 2018 . renato Fortuna CamposPresIdeNTe .
4 cm -21 1112301 - 1

34 cm -21 1112511 - 1
BIOMM S. A.
CNPJ/MF Nº 04.752.991/0001-10 NIRE 31.300.016.510
Companhia Aberta - CVM 01930-5
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Biomm S.A.
(“Companhia”) na forma prevista no artigo 124 da Lei 6.404/1976,
a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia”),
a realizar-se no dia 06 de julho de 2018, às 11:00hs, na sede social da
Companhia, situada na Avenida Regent, nº 705, Alphaville Lagoa dos
Ingleses, CEP 34018-000, na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas
*HUDLV D ¿P GH GHOLEHUDUHP VREUH D VHJXLQWH PDWpULD FRQVWDQWH GD
Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a alteração do artigo 5° do Estatuto
Social da Companhia, em decorrência da homologação do aumento
do seu capital social, decorrente da emissão privada de novas ações
ordinárias, escriturais e sem valor nominal. Todos os documentos
H LQIRUPDo}HV SHUWLQHQWHV j PDWpULD D VHU H[DPLQDGD H GHOLEHUDGD
na Assembleia, incluindo esse Edital, a Proposta do Conselho de
Administração da Companhia e aqueles exigidos pelo artigo 133 da Lei
6.404/1976 e pela Instrução CVM nº 481/09 encontram-se à disposição
dos acionistas na sede da Companhia, bem como no site da Companhia
(www.biomm.com), no site da CVM (www.cvm.gov.br) e no site da
B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (www.bmfbovespa.com.br).
Para participação e deliberação na Assembleia presencialmente ou por
meio de procurador, os acionistas deverão apresentar comprovante de
WLWXODULGDGHGDVDo}HVH[SHGLGRVSRULQVWLWXLomR¿QDQFHLUDGHSRVLWiULD
e documento de identidade, conforme o caso: (i) Pessoas Físicas:
GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDomR FRP IRWR LL  3HVVRDV -XUtGLFDV FySLD
autenticada do último estatuto ou contrato social consolidado e dos
atos societários outorgando poderes de representação (ata de eleição
GRVGLUHWRUHVHRXSURFXUDomR EHPFRPRGRFXPHQWRGHLGHQWL¿FDomR
FRPIRWRGR V UHSUHVHQWDQWH V OHJDO LV  LLL )XQGRVGH,QYHVWLPHQWR
FySLD DXWHQWLFDGD GR ~OWLPR UHJXODPHQWR FRQVROLGDGR GR IXQGR H
GR HVWDWXWR RX FRQWUDWR VRFLDO GR VHX DGPLQLVWUDGRU DOpP GRV DWRV
societários outorgando poderes de representação (ata de eleição dos
GLUHWRUHV HRX SURFXUDomR  EHP FRPR GRFXPHQWR GH LGHQWL¿FDomR
FRPIRWRGR V UHSUHVHQWDQWH V OHJDO LV $RVDFLRQLVWDVTXHVH¿]HUHP
representar por meio de procurador, solicitamos que o instrumento de
mandato, nos termos do artigo 126 da Lei 6.404/1976, seja depositado
na sede da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima
de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia. Para esta
Assembleia, a Companhia não irá disponibilizar aos seus acionistas o
direito de voto por meio do boletim de voto a distância. Nos termos
do artigo 3ª da Instrução CVM nº 165/91 e do artigo 4º da Instrução
CVM nº 481/09, informamos que o percentual mínimo de participação
no capital social votante necessário à requisição da adoção do
processo de voto múltiplo para eleição dos membros do conselho de
DGPLQLVWUDomRpGH FLQFRSRUFHQWR %HOR+RUL]RQWHGHMXQKR
de 2018. Guilherme Caldas Emrich - Presidente do Conselho de
Administração.
11 cm -20 1111713 - 1
SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo DE oLiVEirA
– aviso de edital de licitação no 031/2018 – Processo licitatório no
125/2018, Pregão Presencial no 021/2018 “menor preço por item”,
objeto: Aquisição de equipamentos de laboratório para a estação de
Tratamento de Água “dr . Carlos Chagas”,em Oliveira/mG . Abertura
e julgamento dia 05/07/2018 às 09:30 horas . O edital completo encontra-se à disposição no site: www .saaeoliveira .com .br . Informações pelo
telefone (37)3331-4333 ou e-mail compras@saaeoliveira .com .br . Oliveira-mG, 22/06/2018 . sônia Cristina Azevedo - Pregoeira .
2 cm -21 1112302 - 1

SAAE - SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo
– Nepomuceno – MG, por meio da C.P.L, torna público, para fins de
conhecimento dos interessados, que está aberto o processo licitatório
106/2018, Pregão Presencial 11/2018 . Objeto: material hidráulico de
agua e esgoto - regime menor preço por lote , exclusivo para me,
meI e ePP Abertura será dia 05/07/2018 as 09:00 . maiores informações (35)3861-2066, edital completo solicitar pelo e-mail compraselicitacao@saaenep .com .br Nepomuceno 21/06/2018 – Pregoeiro . – edivaldo José dias . registra-se e Publique-se
2 cm -21 1112466 - 1
SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E
ESGoTo DE NEPomuCENo
– CONCursO PÚBlICO - edITAl 001/2018 – O sAAe - NePOmuCeNO, no uso de suas atribuições legais torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar Concurso Público, para
provimento de vagas em cargos públicos . Inscrições de 20/08/2018 a
18/09/2018, à Praça Cônego menezes, 246 – Centro – CeP 37 .250-000
- Nepomuceno/mG, no horário de 08h00min às 17h00min de segundafeira a sexta-feira ou no site www .reisauditores .com .br . maiores informações no site: www .reisauditores .com .br . Nepomuceno, 22 de junho
de 2018 – diretor Geral .
3 cm -21 1112299 - 1
SiNDiCATo DoS TrABALHADorES NAS
iNDÚSTriAS mETALÚrGiCAS, mECÂNiCAS E
DE mATEriAL ELÉTriCo DE VAZANTE
edITAl de CONVOCAçÃO
sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias metalúrgicas, mecânicas e
de material elétrico de Vazante convoca todos os associados em pleno
gozo de seus direitos sociais, para uma Assembleia Geral Ordinária, a
realizar-se na sede social desta entidade, à Av . Odilon luiz nº 190 –
Cidade Nova I, no dia 28 de junho de 2018, às 16h:30min em primeira
convocação, para tratarem e deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) leitura da ata anterior; b) leitura, apreciação e votação dos relatórios,
contas e balanço referentes ao exercício de 2017; c) leitura, apreciação
e votação da previsão orçamentária para o exercício de 2019 . Havendo
falta de número legal em primeira convocação, a Assembleia será realizada às 17h:00min, no mesmo local e data com qualquer número de
associados presentes .
Vazante, 22 de junho de 2018 . edgard Nunes da silva – Presidente .
4 cm -21 1112227 - 1
TAPErA ALTA ComÉrCio DE oBJEToS
DE ArTE E ANTiGuiDADES S/A
CNPJ: 10 .369 .915/0001-22 - Convocação - Assembléias Gerais Ordinárias e extraordinárias - são convocados os senhores acionistas a se
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e extraordinária a se realizarem no dia 22 de junho de 2018, às 10:00 (dez) horas, na rua sargento
Cunha n° 340 Bairro: Bandeirantes, Cep 36 .047-010, nesta cidade, a
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Ordinária: Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das
demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2017 . extraordinária: a) Transformação da razão social da
TAPerA AlTA COmÉrCIO de OBJeTOs de ArTe e ANTIGuIdAdes s .A ., em sociedade por cotas de responsabilidade limitada b)
Outros assuntos de interesse social . Juiz de Fora, 08 de junho de 2018lélia Baumgratz delgado Vieira - diretora Presidente .
4 cm -19 1111023 - 2
SALGADo irmÃoS & CiA LTDA
edITAl de CONVACAçÃO
PArA AssemBleIA GerAl dOs sÓCIOs
Na qualidade de administradora da sociedade empresária limitada
sAlGAdO IrmÃOs & CIA lTdA CNPJ nº 25 .859 .299/0001-65 convoco todos os seus respectivos sócios para a Assembleia Geral Ordinária, à ocorrer no dia 29/06/18 às 14:00 hs no seguinte local: sImPles sOluções CONTÁBeIs situado na Avenida miguel Alves,
300 Vila Ipiranga – Varginha/mG, versando sobre os seguintes pontos:
aprovação do Balanço e demonstrativo de resultados encerrados em
31/12/2017 .
Em obediência ao Art. 1.074 do Código Civil (Lei Federal n. 10.406,
de 10 de janeiro de 2002), a Assembleia Geral Instala-se, em primeira
chamada, com ¾ (três quartos) do capital social e, em segunda, com
qualquer número .
Os sócios que não puderem comparecer na data e no horário marcados poderão se fazer representar por procuradores devidamente constituídos através de outorga de mandato, com especificação precisa dos
poderes e dos atos autorizados . este instrumento deverá ser levado a
registro juntamente com a ata da respectiva Assembleia Geral .
Contando com a presença e a participação de V . sas ., subscrevo-me .
lucia Azevedo salgado
5 cm -15 1110123 - 1
uNiÃo DoS miLiTArES Do ESTADo DE miNAS GErAiS
medAlHA de mÉrITO TeNeNTe COrONel
Bm JOÃO BATIsTA de AssIs
sOleNIdAde: 26/06/2018
lOCAl: ACAdemIA de BOmBeIrO mIlITAr
(rua Piauí, 1815, Funcionários, BH/mG)
HOrÁrIO: 10;00 HOrAs
AGrACIAdOs - 2018
GrAu OurO
General de divisão Henrique martins Nolasco sobrinho
Brigadeiro do Ar mário sérgio rodrigues da Costa
Coronel Pm James Ferreira santos
Advogado Geral do estado Onofre Alves Batista Júnior
Coronel BM Francisco Luiz Telles de Macêdo
Coronel Pm Osvaldo de souza marques - “ex Offício”
desembargador Pedro Bernardes de Oliveira
desembargador Nelson missias de morais
Coronel Bm Osmar duarte marcelino
Coronel Pm décio Pereira da silva
Academia de letras “João Guimarães rosa” da PmmG
GrAu PrATA
Coronel Pm robson José de Queiroz
Coronel Pm mauro lúcio de moura Alves
Coronel Pm rodrigo sousa rodrigues
Coronel Bm manoel dos reis moraes
Coronel Bm Vanderlei saraiva
Tenente-Coronel Bm lucioney rômulo da Costa
Tenente-Coronel Bm Anderson Passos de souza
Tenente-Coronel Bm Paulo César Gonçalves Fernandes
Tenente-Coronel Bm Alexandre Gomes rodrigues
Tenente-Coronel Bm eduardo Ângelo Gomes da silva
Tenente-Coronel Bm Waldeci Gouveia rodrigues
Tenente-Coronel Pm Flávio Aluízio Xavier Cançado
Tenente-Coronel Bm eli Chagas de Oliveira
major Bm Alessandro Fábio daldegan
Professora Heley de Abreu silva Batista - “In memoriam”
GrAu BrONZe
major Bm Welter Alves das Chagas
major Bm Alexsandro Carlos de Oliveira Nunes
major Pm leonardo Batista simão
major Pm Cheila Batista de Faria lucarini
major Pm José Aparecido Vicente
Capitão Bm Vítor Costa leite
Capitão Bm Wan Jonhson de Araújo maia Júnior
Capitão Pm luiz Carlos de Faria
1º Tenente Bm Tiago silva Costa
2º Tenente Pm Antônio Hermeto de Oliveira Andrade
subtenente Pm Ary Antônio de souza Generoso – “In memoriam”
subtenente Pm Carlos Alberto mello
subtenente Bm Antônio Henrique Pereira da silva
subtenente Bm José lino Filho
1º sargento Bm José marcelo lima de Oliveira
1º sargento Bm Welder de Carvalho silva
2º sargento Bm lázaro manoel santos rodrigues
3º sargento Bm ebert José durães rodrigues
3º sargento Bm edmar silva Almeida
Cabo Pm eurípedes Bazílio de Azevedo
Cabo Bm eduardo Barbosa
Cabo Bm João Felipe mota silveira magalhães
Cabo Bm Vinícius expedito de Brito e silva
doutora Joana Cristina moura Gomes Carneiro
senhora eunice do Carmo Teixeira
14 cm -21 1112191 - 1

minas Gerais - Caderno 2
iNSTiTuTo DE PrEViDÊNCiA muNiCiPAL
DE JAPoNVAr PrEVJAP
Pregão Presencial nº 02/2018, torna público o Processo licitatório nº 02/2018, Pregão Presencial . Objeto: Contratação de me/ePP/
eQuIPArAdAs Nas diretrizes da lei Complementar Nº 123/2006,
Para Prestação de serviços Técnicos especializados em Assessoria na
Gestão do RPPS - Regime Próprio de Previdência Social do Instituto
de Previdência do Município de Japonvar/MG - PREVJAP.Abertura:
06/07/2018 às 09:00 horas . Tipo: menorPreço . Critério de Julgamento:
“Por Item”, e-mail: prevjap@yahoo .com .br .
3 cm -21 1112352 - 1
HoSPiTAL muNiCiPAL SANT’ANA DE CArANDAÍ
Aviso de licitação Pregão Presencial nº 013/2018 . Objeto: escolha da
proposta mais vantajosa para a Autarquia, de menor preço por item,
para o reGIsTrO de PreçO, na modalidade Ata de registro de
Preço, para a futura e eventual aquisição de medicamentos e saneantes para atender a Autarquia Hospital municipal sant’Ana de Carandaí .
data de abertura: 04/07/2018 . Horário: 09h00mim . O edital encontra-se a disposição no Hospital . Informações pelo telefone: (32) 33611481, ou pelo endereço eletrônico: santanalicita@gmail .com .
Tailinier maria mística Pereira – Pregoeira .
3 cm -21 1112226 - 1
PoNTo VErDE EmPrEENDimENTo ComErCiAL LTDA
reduçÃO CAPITAl - CNPJ 04 .239 .346/0001-06 - NIre
31209879586 - redução de capital social - extrato da Ata de reunião
de sócios - data e local: em 14 de Junho de 2018, em sua sede na rod .
mG 30 nº 2255 - Bairro IPe - Nova lima - minas Gerais - CeP 34004817 . Presença: Totalidade do Capital social . deliberação Aprovada por
unanimidade: (i) Aprovar a redução do capital social, por considera-lo
excessivo em relação ao seu objeto social, redução de r$ 2 .008 .793,80
para r$ 1 .158 .793,64 mediante o cancelamento de 1 .370 .968 quotas
sociais de valor nominal de r$ 0,62, totalmente subscritas e integralizadas . A devolução do capital reduzido de (r$ 850 .000,16) ocorrerá na
proporção das respectivas participações dos sócios, em moeda corrente
nacional. A redução de capital tornar-se-á eficaz após o transcurso do
prazo de 90 dias conforme § 1º, do artigo 1 .084 da lei nº 10406/02, contados da publicação deste extrato, somente após este prazo e que será
feito arquivamento na Junta Comercial da alteração contratual . Presidente marina esteves lopes; secretária laura esteves lopes .
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BAumiNAS PArTiCiPAÇÕES S/A
edital de Convocação – Assembléia Geral extraordinária . CNPJ/
mF 23 .114 .504/0001-38 . Nire 31300112284 . Ficam convocados os
senhores Acionistas da BAumINAs Participações s/A (“BAumINAs”) para se reunirem no dia 02 de julho de 2018, às 10:00 horas,
na sede da Companhia, na rua João dias Neto, 18, Vila reis, Cidade
de Cataguases, Estado de Minas Gerais, a fim de deliberar sobre a
seguinte Ordem do dia: em Assembleia Geral extraordinária sobre
a declaração de vacância de cargo da diretoria e eleição de diretores substitutos . Informações Gerais: Poderão tomar parte na Assembleia Geral as pessoas que comprovarem a sua condição de acionistas,
mediante prova de titularidade das ações . Os instrumentos de mandato com poderes especiais para representação na Assembleia a que se
refere este edital deverão ser depositados na sede da Companhia, no
endereço acima indicado, com antecedência mínima de 48 (quarenta
e oito) horas da realização da referida Assembleia Geral . Cataguases,
20 de junho de 2018 . Túlio Barbosa silva - diretor superintendente
BAumINAs Participações s/A
4 cm -21 1112258 - 1
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