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Renova conclui repasse de R$ 828,5 mi
GABRIELA SALES

A Fundação Renova con-
cluiu o pagamento de um 
acordo com 38 municípios e 
os governos de Minas Gerais e 
Espírito Santo que foram im-
pactados com o rompimento 
da barragem do Fundão, em 
Mariana, em 2015. A ação 
faz parte de um repasse de 
recursos compensatórios pre-
vistos em um acordo assinado 
entre a Fundação Renova e 
representantes dos governos 
estaduais e do Fórum dos 
Prefeitos do Rio Doce, por 
meio de um acordo judicial.

Ao todo, foram destinados 
R$ 828,5 milhões. A terceira 
e última parcela na ordem 
de R$ 124,3 milhões, foi de-
positada no último dia 21 de 
julho. A iniciativa destinou os 
repasses para investimentos 
em educação, infraestrutura 
e saúde na região impactada.

Os depósitos começaram 
em agosto do ano passado, 
com a primeira parcela, no 
valor de R$ 455,7 milhões. A 
segunda parcela, em janeiro de 
2021, com um depósito de R$ 
248,5 milhões. “Esse recurso 
não tem vínculo direto com 
a reparação, mas é previsto 
no acordo que deu origem à 
Fundação Renova, para que 
ele seja destinado para ações 
mais estruturantes desses ter-
ritórios e que vão beneficiar a 
população inteira”, explica a 
coordenadora do Núcleo de 
Parceria - Agenda Integrada 
da Fundação Renova, Emília 
Paiva.

Desenvolvimento - Cerca de 
R$ 12,2 milhões foram desti-
nados para a implementação 

de um distrito industrial com 
o objetivo de diversificação 
da economia local. “A área 
utilizada é estimada em 68 
mil metros quadrados e tem 
o potencial de beneficiar pelo 
menos cinco municípios do 
entorno”, salienta Emília 
Paiva.

Outra obra importante, 
para a região de Governador 
Valadares, é a estruturação do 
Hospital Regional, localizado 
na Macrorregião de Saúde 
Leste de Minas Gerais, que 
abrange 86 municípios e uma 
população estimada de 1,5 mi-
lhão de habitantes. O governo 
do Estado recebeu R$ 75,3 
milhões para dar andamento 
à segunda etapa da obra e 
aquisição de equipamentos 
para o hospital. “A unidade 
de saúde é a referência para os 
38 municípios da região. Essa 
obra vai favorecer um número 
significativo da população 
que precisa de assistência 
médica”, esclarece Paiva.

Na área de educação foram 
investidos R$ 238,9 milhões, 
sendo R$ 44,3 milhões para 
instituições públicas de ensino 
de Minas Gerais e R$ 34,6 
milhões do Espírito Santo.

“Os recursos para educa-
ção foram distribuídos de 
acordo com a população de 
cada cidade. Para investimen-
tos em educação pública de 
municípios mineiros, foram 
destinados R$ 137 milhões, e 
quatro municípios capixabas 
receberam R$ 23 milhões”, 
pontua a coordenadora do 
Núcleo de Parceria - Agen-
da Integrada da Fundação 
Renova, Emília Paiva.

Para as obras em rodo-
vias mineiras e capixabas, 

a Fundação Renova tam-
bém destinou valores para 
viabilizar escoamento das 
produções rurais, além do 
investimento no turismo. 
Para o governo de Minas 
Gerais, foram repassados 
R$ 140 milhões, sendo R$ 12 
milhões para a estruturação 
do trecho da MG-900 para 
acesso ao Parque Estadual 
do Rio Doce (Bispo) e R$ 
128 milhões para a estrutu-
ração do trecho rodoviário 
da MG-760, entre a BR-262 
e São José do Goiabal–Cava 
Grande, que conecta o vale 

do Rio Doce à Zona da Mata 
mineira.

No Espírito Santo, foram 
destinados R$ 365 milhões 
para a execução de três trechos 
rodoviários na foz do rio Doce: 
ES-010, entre Vila do Riacho 

e Regência; ES-440, entre a 
BR-101 e Regência; e ES-248, 
entre a ES-358 e Povoação.

A Fundação Renova in-
formou que, agora, todo o 
repasse financeiro previsto 
para medidas compensatórias 

foram encerrados e que não há 
previsão de novas remessas 
de valores. “Agora estamos 
acompanhando as aplicações 
dos recursos para que tudo 
que foi acordado na Justiça 
seja empenhado para os 38 
municípios afetados e que 
torne a vida da população 
um pouco melhor”, avalia 
Emília Paiva

O DIÁRIO DO COMÉR-
CIO procurou a Secretaria 
de Estado de Planejamento 
(Seplag), mas até o fechamento 
desta edição não havia dado 
resposta. 

DESASTRE DE MARIANA

Recurso foi destinado para educação, infraestrutura e saúde nos municípios de MG e ES atingidos pela onda de rejeitos

Acordo foi feito com 38 municípios que foram impactados com o rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, em 2015
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“Estamos acompanhando as aplicações 
dos recursos para que tudo que foi 
acordado na Justiça seja empenhado para 
os 38 municípios afetados e que torne a 
vida da população um pouco melhor”

Nos termos das Resoluções 1.981, de 23/10/2017, 1.992, de 28/5/2018 
e 2.051, de 03/08/2020, do Conselho Federal de Economia - Cofecon, 
faço saber que no dia 28/10/2020, a partir das 8 (oito) horas, até o dia 
30/10/2020, às 20 horas (horário oficial de Brasília-DF), no sítio eletrôni-
co www.votaeconomista.org.br, o qual, naquele período, poderá ser 
acessado no Brasil ou no exterior, serão realizadas eleições para reno-
vação do 1º  terço, composto de 03 Conselheiros Efetivos e 03 Suplentes 
do Corecon, com mandato de 3 (três) anos: 2021 a 2023; e de 1 Delega-
do-Eleitor Efetivo e 1 Suplente, junto ao Colégio Eleitoral do Cofecon. O 
prazo para registro de chapas será de 30 (trinta) dias, contados a partir do 
dia útil seguinte a esta publicação, encerrando-se às 17 horas. O registro 
será feito por meio do endereço eletrônico corecon-mg@cofecon.org.br, 
cabendo à chapa, através de um de seus representantes, o encaminha-
mento dos documentos originais até o último dia do prazo de inscrição, 
via correios, para o endereço da sede do Corecon-MG, localizada na 
Rua Paraíba, 777 - Savassi, sendo a data de postagem elemento de 
comprovação da tempestividade do protocolo. Na possiblidade de aten-
dimento presencial, a depender das condições sanitárias decorrentes da 
Pandemia de Covid-19, o registro poderá ser efetuado presencialmente. 

A votação dar-se-á mediante senha individual fornecida pelo Cofecon 
aos Economistas adimplentes (na hipótese de parcelamento de débitos, 
adimplente com as parcelas vencidas até 16/10/2020) e remidos, inte-
grantes do Colégio Eleitoral Definitivo, constituído até o dia 21/10/2020. 
O voto será exercido diretamente pelo Economista. Não haverá voto por 
procuração. As eleições serão realizadas exclusivamente pela internet, 
não sendo permitida a votação por cédulas, por correios e qualquer outra 
forma física. Em hipótese alguma poderão ser recepcionados votos de 
profissionais que se dirigirem à sede do Corecon ou em sua Delegacia 
Regional. Os trabalhos de apuração serão realizados em 30/10/2020, às 
20 horas, nas dependências da sede do Corecon, imediatamente depois 
de encerrado o período de votação. A Comissão Eleitoral será constituí-
da pelos Economistas: Cândido Luiz de Lima Fernandes (Presidente), 
Pamela Lorrany Sobrinho e Ario Maro de Andrade, como membros efe-
tivos, e Felipe Paschoal de Moura, como membro suplente, sendo sua 
primeira reunião realizada no dia 15/09/2020, às 18 horas, na sede do 
Corecon-MG ou virtualmente, cuja ferramenta, código de acesso e senha 
serão disponibilizados oportunamente. Belo Horizonte, 12 de agosto de 
2020. Tania Cristina Teixeira - Presidente CORECON-MG.

EDITAL DO CORECON-MG

Sistema Eleitoral Eletrônico - Web Voto
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 
DA 10ª REGIÃO - MG

Nos termos das Resoluções 1.981, de 23/10/2017; 2.068 de 10/05/2021 
e 2.077 de 05/07/2021 do Conselho Federal de Economia - Cofecon, 
faço saber que no dia 27/10/2021, a partir das 8 (oito) horas, até o 
dia 29/10/2021, às 20 horas (horário oficial de Brasília-DF), no sítio 
eletrônico www.votaeconomista.org.br, o qual, naquele período, poderá 
ser acessado no Brasil ou no exterior, serão realizadas eleições para 
renovação do 2º  terço, composto de 03 Conselheiros Efetivos e 03 
Suplentes do Corecon, com mandato de 3 (três) anos: 2022 a 2024; e 
de 1 Delegado-Eleitor Efetivo e 1 Suplente, junto ao Colégio Eleitoral 
do Cofecon. O prazo para registro de chapas será de 30 (trinta) dias, 
contados a partir do dia útil seguinte a esta publicação, encerrando-
se às 17 horas. O registro será feito por meio do endereço eletrônico 
corecon-mg@cofecon.org.br, cabendo à chapa, através de um de seus 
representantes, o encaminhamento dos documentos originais até o 
último dia do prazo de inscrição, via correios, para o endereço da sede 
do Corecon-MG, localizada na Rua Paraíba, 777 - Savassi, sendo a data 
de postagem elemento de comprovação da tempestividade do protocolo. 
Na possiblidade de atendimento presencial, a depender das condições 
sanitárias decorrentes da Pandemia de Covid-19, o registro poderá ser 
efetuado presencialmente. A votação dar-se-á mediante senha individual 
fornecida pelo Cofecon aos Economistas adimplentes (na hipótese de 

EDITAL DO CORECON-MG

Sistema Eleitoral Eletrônico - Web Voto
CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 
DA 10ª REGIÃO - MG

parcelamento de débitos, adimplente com as parcelas vencidas até 
15/10/2021) e remidos, integrantes do Colégio Eleitoral Definitivo, 
constituído até o dia 20/10/2021, recomendando-se prévia atualização 
cadastral perante o Corecon, em especial com relação às informações 
referentes ao endereço de e-mail e ao número de telefone celular. O 
voto será exercido diretamente pelo Economista. Não haverá voto por 
procuração. As eleições serão realizadas exclusivamente pela internet, 
não sendo permitida a votação por cédulas, por correios e qualquer outra 
forma física. Em hipótese alguma poderão ser recepcionados votos de 
profissionais que se dirigirem à sede do Corecon ou em sua Delegacia 
Regional. Os trabalhos de apuração serão realizados em 29/10/2021, às 
20 horas, nas dependências da sede do Corecon, imediatamente após 
encerrado do período de votação. A Comissão Eleitoral será constituída 
pelos Economistas: Cândido Luiz de Lima Fernandes (Presidente), 
Emmanuele Araújo da Silveira e Ario Maro de Andrade como membros 
efetivos e Lourival Batista de Oliveira Júnior como membro suplente, 
sendo sua primeira reunião realizada no dia 14/09/2021, às 18 horas, na 
sede do Corecon-MG ou virtualmente, cuja ferramenta, código de acesso 
e senha serão disponibilizados oportunamente. Belo Horizonte, 12 de 
agosto de 2021. Tania Cristina Teixeira - Presidente CORECON-MG 

GERDAU AÇOMINAS S.A.
CNPJ nº 17.227.422/0001-05 - NIRE nº 31300036677

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA NA SEDE SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE OURO 
BRANCO, MG, NA RODOVIA MG 443, KM 07, ÀS 10H00min DO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021.

1.  A reunião contou com a presença da totalidade dos membros da Diretoria, tendo sido presidida 
por Gustavo Werneck da Cunha, Diretor Presidente, e secretariada por Harley Lorentz Scardoelli, 
Diretor Vice-Presidente. 2. A Diretoria, na forma do Art. 25, §1º, alínea “b” do Estatuto Social, 
deliberou e, por unanimidade, aprovou, o crédito, à data base de 11/08/2021, e pagamento aos 
acionistas a partir de 17/08/2021, do montante de R$ 1.502.707.545,00 (um bilhão, quinhentos e dois 
milhões, setecentos e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais), a título de dividendos 
extraordinários, calculados à razão de R$ 1.065,00 (um mil e sessenta e cinco reais) por ação, 
ordinária e preferencial, inscrita nos registros da Instituição Depositária das Ações da Companhia na 
data do crédito, por conta da Reserva de Investimentos e Capital de Giro. 3. Nada mais foi tratado. 
Ouro Branco, MG, 11 de agosto de 2021. Mesa: Gustavo Werneck da Cunha (Diretor Presidente). 
Harley Lorentz Scardoelli (Diretor Vice-Presidente). Cesar Obino da Rosa Peres, Fábio Eduardo de 
Pieri Spina, Fladimir Batista Lopes Gauto, Hermenio Pinto Gonçalves, Marcos Eduardo Faraco 
Wahrhaftig, Mauro de Paula e Wendel Gomes da Silva (Diretores). Declaração: Declaro que a 
presente é cópia fiel da ata transcrita em livro próprio. Harley Lorentz Scardoelli - Diretor Vice-
Presidente.

OFERTA PÚBLICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTUÁRIOS
PARA EMBARQUE DE MINÉRIO DE FERRO 

Em cumprimento ao que estabelece a cláusula 7ª do 3º Termo Aditivo do Contrato de Arrendamento nº 054/97 
celebrado em 30 de novembro de 2004, a Ordem de Serviço nº 26/2012e a Instrução Normativa n.º 04.004/2019, 
ambas editadas pela Companhia Docas do Rio de Janeiro, bem como a Resolução n.º 6.057 de abril de 2018 expedida 
pela ANTAQ, a CSN MINERAÇÃO S.A, com sede na Cidade de Congonhas, Estado de Minas Gerais, na Estrada Casa de 
Pedra, s/n – parte, CEP 36415-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.902.291/0001-15 ecom filial na Estrada da Ilha 
da Madeira, s/nº, Ilha da Madeira Itaguaí – RJ - CEP 23.815-410, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.902.291/0003-87, 
na qualidade de arrendatária do Terminal de Carvão e Minério de Ferro do Porto de Itaguaí (“Terminal”), na Cidade 
de Itaguaí, Estado do Rio de Janeiro, torna público que realizará procedimento privado de concorrência (“Concor-
rência”), no regime de maior oferta, para a realização de serviços portuários na forma fixada no edital (“Edital”) e na 
minuta do Contrato de Prestação de Serviços Portuários (“Contrato”) a ele anexo, no regime de obrigação de aquisi-
ção por terceiros dos correspondentes serviços (take or pay clause), para embarque de minério de ferro no ano de 
2021. O Edital poderá ser solicitado pelo interessado, através do e-mail: ofertapublica@csn.com.br, no período de 12 
a 18 de agosto de 2021. Poderão participar da Concorrência interessados que satisfaçam os requisitos especificados 
no Edital, devendo apresentar a documentação relativa à comprovação dos requisitos para habilitação até o dia 27 
de agosto de 2021no e-mail: ofertapublica@csn.com.br. Os documentos originais de habilitação ou cópias autenti-
cadas, bem como as propostas comerciais deverão ser entregues no local da realização da concorrência no dia 12 de 
setembro de 2021, conforme especificado no Edital.  A seleção das propostas obedecerá ao critério de maior preço 
por tonelada métrica base úmida embarcada, observado o preço mínimo estabelecido no edital. O vencedor deverá 
apresentar fiança bancária, conforme indicado no item 4.4 do Edital, quando da assinatura do respectivo Contrato. 

Itaguaí, 12 de agosto de 2021.

A ESTAF EQUIPAMENTOS S/A, CNPJ 
11.184.785/0006-20, por determinação da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável – SEMMAD, 
torna público que foi concedida através do 
Processo Administrativo nº 57.452/2019, 
a Licença Ambiental Simplificada – LAS 
Classe 0, para a atividade de Aluguel de 
máquinas e equipamentos para construção 
sem operador, exceto andaimes; Manutenção 
e reparação de máquinas e equipamentos para 
uso geral não especificado anteriormente; 
Aluguel de outras máquinas e equipamentos 
comerciais e industriais não especificados 
anteriormente,sem operador,  localizada na 
Rodovia BR-381 Fernão Dias, nº 200, Km 
482, Bairro Distrito Industrial Jardim Piemont 
Norte, Betim/MG – CEP 32.689-898.

EDITAL
No uso de suas atribuições estatutárias, o presidente da 
Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, de-
termina em trinta dias corridos, a partir de hoje, o período 
de inscrições para o  preenchimento da cadeira de núme-
ro 13. Só poderão candidatar-se à vaga os nascidos em 
Minas Gerais e os que residam no estado há pelo menos 
quatro anos consecutivos. Os interessados em se candida-
tar deverão preencher formulário próprio de ‘solicitação de 
inscrição’ disponível no site da academia e enviá-lo para o 
e-mail contato@academiamineiradeletras.org.br, acom-
panhado de cópia digitalizada de seu currículo, contendo 
a menção detalhada dos livros de sua autoria. Só serão 
avaliadas as solicitações cujo envio for feito até o dia 10 
de setembro. Só serão atendidas as que merecerem uma 
mensagem de confirmação da sua regularidade emitida 
pela entidade ao e-mail do candidato. Mais informações:  
www.academiamineiradeletras.org.br ou pelo e-mail -  
contato@academiamineiradeletras.org.br

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2021
Rogério Faria Tavares

EDITAL PARA O PREENCHIMENTO 
DA CADEIRA DE NÚMERO 5

No uso de suas atribuições estatutárias, o presidente da 
Academia Mineira de Letras, Rogério Faria Tavares, 
determina em trinta dias corridos, a partir de hoje, o 
período de inscrições para o  preenchimento da cadeira 
de número 5. Só poderão candidatar-se à vaga os 
nascidos em Minas Gerais e os que residam no estado 
há pelo menos quatro anos consecutivos. Os interessados 
em se candidatar deverão preencher formulário próprio de 
‘solicitação de inscrição’ disponível no site da academia e 
enviá-lo para o e-mail contato@academiamineiradeletras.
org.br, acompanhado de cópia digitalizada de seu currículo, 
contendo a menção detalhada dos livros de sua autoria. Só 
serão avaliadas as solicitações cujo envio for feito até o 
dia 10 de setembro . Só serão atendidas as que merecerem 
uma mensagem de confirmação da sua regularidade 
emitida pela entidade ao e-mail do candidato. Mais 
informações: www.academiamineiradeletras.org.br ou 
pelo e-mail - contato@academiamineiradeletras.org.br

Belo Horizonte, 12 de agosto de 2021
Rogério Faria Tavares

A DOMINAS INDUSTRIA DE METAIS 
LTDA., por determinação do Conselho Mu-
nicipal de Desenvolvimento Ambiental do 
Município de Betim – CODEMA, torna pú-
blico que foi concedida através do Processo 
Administrativo nº 28543/2021, a Licença Am-
biental Simplificada - LAS RAS - Classe 3, 
para a atividade de Central de recebimento, 
armazenamento, Triagem e/ou Transbordo 
de sucata metálica, papel, papelão, plásticos 
ou vidro para reciclagem, contaminados com 
óleos, graxas ou produtos químicos, exceto 
agrotóxicos, código da atividade F-01-01-6, 
localizada na Rua Cinco, 186, Distrito Indus-
trial Paulo Camilo Sul – Betim/MG.

A Sra. Solange Alves Pereira, responsável 
pelo empreendimento denominado 
COMERCIAL MARCESOP LTDA., CNPJ 
06.041.725/0001-04, para as atividades de 
“Comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores; Comércio varejista de 
lubrificantes; Serviços de lavagem, lubrificação 
e polimento de veículos automotores”, 
localizado na Avenida Amazonas, n° 5.234, 
Bairro Nova Suíça, Belo Horizonte/MG, CEP 
30.430-110, torna público que protocolouem 
12/08/2021,requerimento de Renovação de 
Licença de Operação à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente - SMMA.

REQUERIMENTO DE
LICENÇA AMBIENTAL

A sócia MAYARA CARDOSO LAUAR 
SOALHEIRO responsável pelo empre-
endimento denominado SAUDE ANIMAL 
- FARMACIA DE MANIPULACAO VE-
TERINARIA LTDA - ME, com CNPJ: 
25.343.769/0001-33, situada a Rua 
TURQUESA, 75 – PRADO – CEP: 
30411-177 - BH/MG, torna público 
que protocolizou requerimento de Li-
cença Ambiental à Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente - SMMA.

“ISOIL LAMON INDÚSTRIA DE EQUI-
PAMENTOS E SERVIÇOS DE INSTRU-
MENTAÇÃO LTDA inscrita no CNPJ: 
14.502.966/0001-31 com sede na Rua 
Christina Maria de Assis, 185 - Bairro Cali-
fórnia - Belo Horizonte/MG, por determina-
ção do SMMA-DLAM-GELA da PBH, torna 
público que solicitou, por meio do Processo 
nº 01-114208-15-61, Renovação da Licen-
ça de Operação, para atividade do CNAE 
25.51-5-00 em Belo Horizonte - MG.”

Gustavo Costa A. Oliveira, Leiloeiro MAT. 
JUCEMG nº 507, realizará os leilões on-
line, por meio do Portal: www.gpleiloes.
com.br. Abertura: 06/08/21. Encerramento: 
25/08/21 a partir 16 Hs. Bens: Peças au-
tomotivas. Comitente: CS Brasil Frotas 
Ltda. Informações sobre visitação e edital 
completo pelo site ou tel. (31) 3241-4164.

Monteverde Investimentos Agentes Autônomos de Investimento Ltda.
CNPJ/ME nº 17.303.099/0001-01

Edital de Convocação
Ficam convocados os Srs. Sócios a se reunirem na sede da Sociedade, no dia 30/08/2021, às 14:00 hrs, a fim de deli-
berarem sobre a proposta de exclusão por justa causa do sócio Lucas de Paiva Borges, nos termos do Artigo 1.085 do 
C.C, da Cláusula Décima Sétima, § Primeiro do Contrato Social e da Cláusula 5.1.5 (i) do Acordo de Sócios da Sociedade. 
A proposta de exclusão por justa causa de referido sócio tem por base o descumprimento, por Lucas de Paiva Borges, 
da obrigação de não solicitação, prevista na Cláusula 7.2 (ii) do Acordo de Sócios, haja vista que o referido sócio aliciou 
20 clientes da Sociedade. Diante da prática de referida conduta, a Sociedade sofreu um prejuízo em seus negócios no 
montante de R$ 9.821.084,51 em decorrência da perda dos clientes aliciados por Lucas de Paiva Borges, pondo em 
risco a continuidade da Sociedade em virtude de tais atos de inegável gravidade. Os documentos que embasam a exclusão 
do respectivo sócio encontram-se disponíveis na sede da Sociedade para análise. A presente convocação é realizada de 
modo a dar ciência ao referido sócio, em tempo hábil, para permitir o seu comparecimento e o exercício do seu respectivo 
direito de defesa. Uma vez aprovada a exclusão, os sócios aprovarão a alteração da Cláusula Quarta do Contrato Social, a 
liquidação das quotas do sócio excluído, a apuração e pagamento de haveres ao sócio excluído e a consequente alteração 
do Contrato Social. A Administração. (12, 13 e 14/08/2021)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
GREVE

O Sindicato Dos Radialistas De Minas Gerais e o Sindicato Dos Jornalistas Profissionais De Minas Gerais, por meio 
do presente Edital de Convocação, faz saber a todos radialistas e jornalistas vinculados aos quadros da Rádio Inconfi-
dência que será realizada Assembleia Geral Extraordinária no dia 13 de agosto/2021, em primeira convocação às 12h 
e, em segunda convocação, após o transcurso de 30 (trinta minutos), para discutir e deliberar sobre a possibilidade de 
deflagração do movimento grevista, nos termos da Lei 7783/89, ocasião em que será discutido e deliberado sobre a  
paralisação imediata das atividades  laborais, por prazo indeterminado,  em razão  dos procedimentos adotados  até en-
tão adotados pela empresa,  visando a   aprovação de um Plano de Cargos e Salários (PCS) prejudicial ao trabalhador,   
bem como pela  negativa da empresa em estabelecer negociações coletivas visando a celebração de novos acordos 
coletivos de trabalho,  frustrando por consequência, a  recomposição dos salários de seus empregados desde 2019.

Belo Horizonte, 11 de agosto de 2021
Fernando César Neves Ferreira

Diretor administrativo/executivo do Sindicato dos Radialistas de Minas Gerais
Alessandra Cezar Mello

Presidenta do Sindicato dos Jornalistas Profissionais

ONCOBIO SERVIÇOS DE SAÚDE S.A.
CNPJ/MF Nº 26.645.426/0001-96 – NIRE 31300116212

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE
Ficam os acionistas da ONCOBIO SERVIÇOS DE SAÚDE S.A. (“Companhia”) convocados, na forma do
art. 8º do Estatuto Social da Companhia e da cláusula 3.2 do Acordo de Acionistas da Companhia, a
participarem da Assembleia Geral Extraordinária – AGE que se realizará às 10:00 horas do dia 20 de agosto
de 2021, na sede da Companhia situada na Rua da Paisagem, nº 310, lote 21 e 22, bairro Vila da Serra,
município de Nova Lima, MG, tendo como ordem do dia a eleição dos diretores da Companhia. Observação:
a presente AGE está sendo convocada pelo fato da eleição dos diretores da Companhia não ter integrado
a ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária – AGO realizada em 30/04/2021 e os mandatos terem
vencido em 01/06/2021, de modo que os atuais diretores estão permanecendo interinamente em seus
cargos, como manda a parte final do art. 11 do Estatuto Social, até a posse dos seus respectivos substitutos.

Nova Lima, 10 de agosto de 2021. Assinado: Érika Corrêa Vrandecic - Diretora Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHOMI
Aviso de Retificação: A Prefeitura Municipal de Itanhomi, torna público, para
conhecimento de todos, a RETIFICAÇÃO da LICITAÇÃO Nº 033/2021 - Modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, referente a aquisição de 01 (um) veículo tipo HATCH,
publicado no Diário do Comércio (edição do dia 10/08/2021, página 6, parte inferior da
coluna central). Assim onde se lê: 1º - "potência mínima de 100 CV", leia-se: "potência
mínima de 72 CV". 2º - "Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:59 horas
do dia 23/08/2021", leia-se: "Data e horário do recebimento das propostas: até às 08:59
horas do dia 25/08/2021". 3º - "Data e horário do início da disputa: 09:00 horas do dia 23/
08/2021", leia-se: "Data e horário do início da disputa: 09:00 horas do dia 25/08/2021".
As demais informações permanecem inalteradas. Itanhomi, 10 de agosto de 2021. Dr.
RAIMUNDO FRANCISCO PENAFORTE - Prefeito Municipal.

QUERENÇA EMPRESA RURAL AGRICULTURA E PECCUARIA LTDA – CNPJ:25.560.050/0001-05 
– NIRE: 3120299590-4 – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam os sócios da Querença Empresa Rural 
Agricultura e Peccuaria Ltda, sociedade empresária limitada, inscrita no CNPJ sob o nº 25.590.050/0001-05 
(“Sociedade”),devidamente convocados para comparecer à reunião de sócios a realizar-se no dia 20 de 
agosto de 2021, às 14:00hs, na sede da Sociedade, localizada na Fazenda Querença – S/N – Zona Rural 
– Inhaúma-MG – CEP 35763-000, com a finalidade de deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: a) 
Aprovar a cessão e transferência a título oneroso da quota que Moisés possui na Sociedade para a sócia 
SJK PARTICIPACOES LTDA, sociedade limitada, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 34.234.366/0001-47, 
com sede na sede na Rua Plutão, nº 111, bairro Santa Lúcia, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas 
Gerais, CEP 30.360-450. b) aprovara celebração da 7ª alteração contratual da Sociedade coma respectiva 
consolidação do Contrato Social. Todos os documentos relativos à ordem do dia encontram-se à disposi-
ção dos sócios na sede da Sociedade. Moises Fernandes Campos – Diretor.

Global Saúde Biotecnologia S.A. – CNPJ/ME nº 24.777.865/0001-27
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Considerando o não atendimento ao pedido fundamentado para convocação de AGE, feito por mim em 30/07/2021, na 
qualidade de acionista, ao Conselho de Administração da Companhia, convoco os demais acionistas, com fundamento 
nos arts. 123, parágrafo único, “c” e 124 da Lei nº 6.404/76, bem como no art. 21 do Estatuto Social da Companhia, para 
a participação em AGE, a ser realizada em 21/08/2021 às 9h, de forma exclusivamente presencial, na Cidade e Estado do 
RJ, na Avenida das Américas, nº 500, bloco 6, sala 206, Barra da Tijuca, CEP 22640-100, escritório administrativo onde 
os acionistas se reúnem presencialmente, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aumento do capital social da 
Companhia em até R$3.000.000,00; (ii) Reforma da estrutura e da composição da administração da Companhia; e (iii) 
Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Para a participação na AGE o acionista deverá apresentar à Companhia o 
seu documento de identidade e, caso se faça representar por procurador, o instrumento de mandato com reconhecimento 
de firma do outorgante, observado ainda o disposto no art. 126, § 1º da Lei nº 6.404/76. 10/08/2021. José Alexandre 
Carneiro Borges – Acionista da Companhia. (11, 12 e 13/08/2021)
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