Minas Gerais - Caderno 2

SÃO SIMÃO ENERGIA S.A. - CNPJ/MF nº 07.063.976/0001-52
Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, A PCH São Simão possui capacidade instalada total de 27 MW
e energia comercializada anual de 131,72 GWh. A receita bruta de vendas em 2017 foi de R$ 32,44 milhões,
apresentando um lucro líquido na ordem de R$ 19,06 milhões. A Administração.
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Ativos
31/12/17
31/12/16
Ativos circulantes
Caixa e equivalentes de caixa
183
2.157
Contas a receber de clientes
4.393
3.460
Impostos a recuperar
90
87
Despesas antecipadas
115
130
Outros ativos circulantes
2
4
Total dos ativos circulantes
4.783
5.838
Ativos não circulantes
Ativos vinculados - BNDES
2.600
2.707
Impostos e contribuições diferidas
700
637
Depósitos judiciais
1.005
590
Imobilizado
88.789
91.281
915
1.049
Intangível
Total dos ativos não circulantes
94.009
96.264
Total dos ativos
98.792
102.102
Passivos
31/12/17
31/12/16
Passivos circulantes
Fornecedores
18
1
Financiamentos - BNDES
7.626
7.573
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
106
129
Impostos e contribuições a recolher
157
237
Provisão para férias e 13º salário
119
212
Provisões para riscos
34
Receita diferida
6.541
4.353
Dividendos a pagar
11.097
10.954
Provisões para compromissos futuros
424
299
Outros passivos
53
44
Total dos passivos circulantes
26.141
23.836
Passivos não circulantes
Financiamentos - BNDES
18.810
26.054
Provisões para compromissos futuros
681
1.257
Total dos passivos não circulantes
19.491
27.311
Total dos passivos
45.632
51.147
Patrimônio líquido
Capital social
34.601
34.601
Reservas de lucros
18.559
16.354
Total do patrimônio líquido
53.160
50.955
Total dos passivos e patrimônio líquido
98.792
102.102
'HPRQVWUDomRGR5HVXOWDGR3DUDR([HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGH
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
31/12/17
31/12/16
Receita liquida de vendas
31.260
29.642
Custos das vendas de energia
Taxas setoriais
(86)
(86)
Tarifa de uso dos sistemas elétricos de distribuição (TUSD)
(319)
(306)
Custos com pessoal
(1.851)
(1.681)
Custos com operação
(237)
(206)
Custos com manutenção
(785)
(776)
Outros custos
(39)
13
Custos com meio ambiente
(88)
(19)
Custos com seguros
(247)
(265)
Prêmio de risco (repactuação do risco hidrológico)
(1.251)
(1.255)
Custos com depreciação e amortização
(2.766)
(2.662)
(7.669)
(7.243)
Lucro bruto
23.591
22.399
Despesas operacionais
Despesas com pessoal e administradores
(518)
(502)
Administrativas e gerais
(79)
(112)
Outras despesas operacionais
(35)
(46)
(632)
(660)
/XFURDQWHVGRUHVXOWDGR¿QDQFHLUR
22.959
21.739
5HVXOWDGR¿QDQFHLUR
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
(3.202)
(4.170)
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
420
993
(2.782)
(3.177)
Lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social
20.177
18.562
Imposto de renda e contribuição social
(1.118)
(1.261)
Lucro líquido do exercício
19.059
17.301
Lucro básico e diluído por ação - R$
0,74
0,68
Quantidade média ponderada de ações
25.608.945 25.608.945
VIAÇÃO SERTANEJA LTDA.
CNPJ 16.505.190/0001-39 – NIRE 3120072173-4
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os senhores sócios
quotistas para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 28 de
abril de 2018, na sede da Empresa, na Av. Simão da Cunha 69, Centro,
Abaeté/MG, às 14:00 horas, em 1ª convocação, e às 14:30 horas, em 2ª
convocação, para tratar da seguinte pauta: “a) Tomar as contas da administração e deliberar sobre o balanço patrimonial e o resultado econômico da sociedade no exercício de 2017; b) Eleição e designação dos
membros do Conselho de Administração” e para a Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada na sequência da Assembleia Geral Ordinária, para tratar da seguinte pauta: “a) Discutir e deliberar sobre propostas de alterações do contrato social, em especial para fins de reestruturação administrativa da sociedade, e possibilidade de transformação
desta em outros modelos societários porventura adequados; b) Tratar
de outros assuntos de interesse da sociedade, e constantes da ordem do
dia”. Abaeté, 10 de abril de 2018.
Waldomir Mendes Morato de Andrade – Diretor Financeiro.
4 cm -10 1083218 - 1
VALERISA – CIA. VALE DO RIO SANTO
ANTONIO DE MINÉRIOS
Companhia Fechada
CNPJ nº 16.502.379/0001-78 - NIRE 3130003267-1
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da VALERISA – CIA. VALE
DO RIO SANTO ANTONIO DE MINÉRIOS, a comparecerem à
Assembléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 21 de abril próximo,
às 09:30 hs. extraordinariamente no Hotel Normandy – sala Mariana,
situado na Rua dos Tamoios, nº 212 – Centro – Belo Horizonte – MG,
tendo em vista a impossibilidade de se acomodar todos os acionistas
na sede social da Companhia, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA: 1) Exame, discussão e votação das Demonstrações
Financeiras relativas ao exercício de 2.017. 2) Eleição dos administradores da Companhia. 3) Outras matérias de interesse da Companhia.
Belo Horizonte, 10 de abril de 2018. Roberto Barth - Presidente do
Conselho de Administração
4 cm -09 1082289 - 1
MATE COURO S/A.
CNPJ do MIN. faz. Nº 17.177.296/0001-13 - Assembleia Geral Ordinária - Convocação - Ficam os Senhores Acionistas convidados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, às 11:00 Horas do dia 18/04/2018,
na sua sede social à Rua Nínive, 640, bairro São Salvador, nesta Cidade
e Estado, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1- Exame,
discussão e votação do Relatório da Administração, Balanço Geral do
Ativo e Passivo, bem como das Demonstrações Financeiras e demais
documentos relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017;
2- Fixação da Remuneração Global anual da diretoria; 3- Eleição dos
Membros do Conselho Fiscal. 4- Outros assuntos de interesse da sociedade. Belo Horizonte, 06 de abril de 2018. a) Arthur Eduardo Savassi
Biagioni – Dir. Presidente b) Rodrigo Savassi Biagioni – Dir. Superintendente e Administrativo.
3 cm -09 1082314 - 1
HOSPITAL MUNICIPAL SANT’ANA DE CARANDAÍ
Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 008/2018. Objeto: o Registro de Preço, na modalidade Ata de Registros de Preços, para a futura
e eventual contratação de empresa especializada para fornecimento,
sob modelo de locação, de máquinas fotocopiadoras multifuncional,
monocromática laser com interface de rede Ethernet. Data de abertura:
26/04/2018. Horário: 09h00mim. O Edital encontra-se a disposição no
Hospital. Informações pelo telefone: (32) 3361-1481, ou pelo endereço
eletrônico: santanalicita@gmail.com.
Tailinier Maria Mística Pereira – Pregoeira.
3 cm -11 1083534 - 1
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'HPRQVWUDomRGDV0XWDo}HVGR3DWULP{QLR/tTXLGRSDUDRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGH
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Reservas de lucros
Lucros
Capital Reserva Dividendos adi- acumusocial
legal cionais propostos
lados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2015
34.601
3.162
11.119
- 48.882
Dividendos adicionais aprovados (R$0,43 por ação)
(11.119)
- (11.119)
Lucro líquido do exercício
- 17.301 17.301
Destinações
Reserva legal
865
(865)
Dividendos mínimos obrigatórios (R$0,16 por ação)
- (4.109) (4.109)
Dividendos adicionais propostos (R$0,48 por ação)
12.327 (12.327)
Saldos em 31 de dezembro de 2016
34.601
4.027
12.327
- 50.955
Dividendos adicionais aprovados (R$0,48 por ação)
(12.327)
(12.327)
Lucro líquido do exercício
- 19.059 19.059
Destinações
Reserva legal
953
(953)
Dividendos mínimos obrigatórios (R$ 0,18 por ação)
- (4.527) (4.527)
Dividendos adicionais propostos (R$ 0,53 por ação)
13.579 (13.579)
34.601
4.980
13.579
- 53.160
Saldos em 31 de dezembro de 2017
'HPRQVWUDomRGRV)OX[RVGH&DL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGH
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
31/12/17
31/12/16
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social
20.177
18.562
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas
pelas atividades operacionais:
-XURVHDWXDOL]Do}HVPRQHWiULDVVREUHHPSUHVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
3.090
3.950
$WXDOL]DomR¿QDQFHLUDVREUHDWLYRVYLQFXODGRVHGHSRVLWRVMXGLFLDLV
(304)
(412)
$WXDOL]DomR¿QDQFHLUDVREUHUHFHLWDGLIHULGDHFRPSURPLVVRVIXWXURV
64
220
Depreciação e amortização
2.766
2.662
Constituição do ajuste MRE
937
1.051
Prêmio de risco (repactuação do risco hidrológico)
1.251
1.255
PIS e COFINS diferido sobre ajuste MRE
(35)
(34)
Provisão para riscos
(34)
34
Variações nos ativos e passivos:
Contas a receber de clientes
(933)
(1.277)
Impostos a recuperar
(3)
(69)
Despesas antecipadas
15
12
Outros ativos circulantes
4
14
Fornecedores
17
(182)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(23)
23
Impostos e contribuições a recolher
(834)
(807)
Provisão para férias e 13º salário
(93)
35
Outros passivos
9
(70)
Receita diferida
(115)
Pagamento de compromissos futuros
(174)
(96)
Caixa gerado pelas operações
25.897
24.756
2XWURVÀX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
-XURVSDJRVVREUHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
(2.795)
(3.450)
Imposto de renda e contribuição social pagos no período
(394)
(388)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
22.708
20.918
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Resgate de ativos vinculados - BNDES
354
450
Recebimento (constituição) de depósitos judiciais
(358)
Aquisição de imobilizado e intangível
(481)
(662)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
(485)
(212)
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Financiamentos pagos
(7.486)
(7.390)
Dividendos pagos
(16.711)
(11.850)
&DL[DOtTXLGRDSOLFDGRQDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
(24.197)
(19.240)
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa
(1.974)
1.466
Variação no caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
2.157
691
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQR¿PGRH[HUFtFLR
183
2.157
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa
(1.974)
1.466
'HPRQVWUDomRGR5HVXOWDGR$EUDQJHQWHSDUDRH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGH
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
31/12/17
31/12/16
Lucro líquido do exercício
19.059
17.301
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício
19.059
17.301
Composição da Diretoria
Márcio Barata Diniz – Diretor
Cristiano Corrêa de Barros - Diretor
Leandro Moreno Cordeiro - Contador - CRC MG nº 067309/O-7
As Demonstrações Financeiras completas, incluindo: (i) Notas Explicativas e (ii) Parecer dos
Auditores Externos, encontram-se disponíveis no site: www.brasilpch.com.br e serão publicadas, na
cidade de Belo Horizonte, MG, no dia 12/04/2018, no jornal Diário do Comercio – MG.

DENERGE – DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO S.A.
COMPANHIA FECHADA
CNPJ/MF nº 45.661.048/0001-89
NIRE 31300109569
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os acionistas da DENERGE – DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO S.A. (“Companhia”) para se reunirem no dia
25 de abril de 2018, às 08:00 horas, na sede da Companhia, localizada
na Praça Rui Barbosa, nº 80 (parte), CEP 36.770-901, na Cidade de
Cataguases, Estado de Minas Gerais, em Assembleias Gerais Ordinária
e Extraordinária, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: (i) em Assembleia Geral Ordinária: (a) tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017;
e (b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social findo
em 31 de dezembro de 2017; (ii) em Assembleia Geral Extraordinária:
(a) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia. INSTRUÇÕES AOS PARTICIPANTES: - Para que os acionistas
ou seus representantes legais sejam admitidos nas Assembleias, deverão comparecer munidos dos seguintes documentos: (i) se pessoa física:
comprovante da qualidade de acionista emitido pelo agente de custódia,
documento de identidade e, se for representada por procurador, o instrumento de mandato; (ii) se pessoa jurídica: comprovante da qualidade de acionista emitido pelo agente de custódia, Estatuto ou Contrato
Social e ata de eleição dos administradores. Se for representada por
procurador, apresentar também o instrumento de mandato. Para que a
Companhia possa organizar as Assembleias, solicitamos que tais documentos sejam encaminhados para o endereço eletrônico do Gerente de
Relações com Investidores da Companhia, o Sr. Carlos Aurélio Martins
Pimentel (caurelio@energisa.com.br), ou depositados na sede da Companhia com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização das Assembleias. O acionista que comparecer às Assembleias
munido dos documentos exigidos poderá participar e votar, ainda que
tenha deixado de depositá-los previamente.
Cataguases, 09 de abril de 2018.
Mauricio Perez Botelho
Diretor Presidente
8 cm -09 1082282 - 1
STETIK GROUP PARTICIPAÇÕES S/A
- CNPJ/MF Nº 13.370.301/0001-59 - NIRE 313.001.0709-4 - EDITAL
DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - Ficam convocados os Senhores Acionistas da Stetik Group Participações S/A (“Companhia”) na forma prevista no Art. 124 da Lei n.
6.404/1976, a comparecerem à Assembleia Geral Ordinária (“Assembleia”), a realizar-se no dia 27 de abril de 2018, às 10:00, excepcionalmente em local diverso da sede social, contudo, na mesma localidade,
ocorrendo na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na
Rua Paraíba, 1.000, Térreo, bairro Funcionários, CEP 30.130-145, a
fim de deliberarem sobre as seguintes matérias: (i) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 31 de
dezembro de 2017; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido e
a distribuição de dividendos do exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017, se houver; (iii) deliberar sobre
a eleição da Diretoria; (iv) deliberar sobre a instalação do Conselho
Fiscal e, se for o caso, a eleição dos seus respectivos membros. Todos
os documentos e informações pertinentes às matérias a serem examinadas e deliberadas na Assembleia, em especial este Edital, encontram-se
à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Para participação e
deliberação na Assembleia, os acionistas deverão comprovar sua titularidade das ações, por meio do Livro de Registro de Ações Nominativas
da Companhia, e apresentar documento de identidade. Aos acionistas
que se fizerem representar por meio de procurador, solicitamos que o
instrumento de mandato, nos termos do Art. 126 da Lei n. 6.404/76, seja
depositado na sede da Companhia, preferencialmente com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da Assembleia.
Belo Horizonte, 11 de abril de 2018. Euler Alves Brandão - Diretor
7 cm -11 1083819 - 1

51 cm -11 1083498 - 1
IMED - INSTITUTO DE MEDICINA,
ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO
“Organização Social de Saúde no Município de Alfenas-MG”
CNPJ no 19.324.171/0001-02
Regulamento de Compras e de Contratação de Obras, Serviços e Recursos Humanos com Plano de Cargos, Salários e Benefícios (Rede de
Atenção Básica do Município de Alfenas-MG)
IMED – Instituto de Medicina, Estudos e Desenvolvimento, associação civil sem fins lucrativos de apoio à gestão de saúde, qualificada
pelo Decreto Municipal nº 2.025, de 12 de janeiro de 2018, como Organização Social de Saúde no Município de Alfenas-MG, e responsável
pelo Gerenciamento e Execução das Ações e Serviços de Saúde nas
Unidades de Saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de
Saúde de Alfenas, conforme Contrato de Gestão firmado com a Prefeitura do Município de Alfenas – Contrato de nº 001/2018. Em cumprimento à legislação vigente que rege a matéria, bem como ao item
“4.3.1” do Contrato de Gestão acima mencionado, o IMED – Instituto
de Medicina, Estudos e Desenvolvimento informa os procedimentos
adotados pela entidade para compras, contratação de obras, serviços e
recursos humanos necessários para gestão e execução das ações e serviços de saúde nas Unidades de Saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde de Alfenas, com emprego de Recurso Público.
O procedimento de compras compreende o cumprimento das etapas a
seguir especificadas: I. Solicitação de compras; II. Seleção de fornecedores; III. Qualificação de fornecedores; IV. Coleta de preço; V. Apuração da melhor oferta (técnica, se houver, e preço); VI. Emissão de
ordem de compra; VII. Aprovação da compra; VIII. Acompanhamento
e entrega; e IX. Recepção e aceitação das mercadorias. O procedimento
de contratação de Obras e/ou Serviços compreende o cumprimento das
etapas a seguir especificadas: I. Solicitação da contratação de obras e
serviços, composto por: a) projeto básico, quando aplicável, b) detalhamento técnico e c) orçamento orientativo, quando aplicável; II. Publicação da abertura de processo de contratação de obras e serviços; III.
Qualificação dos fornecedores e prestadores de serviços; IV. Coleta de
Preço; V. Apuração da melhor oferta; VI. Aprovação da Contratação; e
VII. Elaboração e assinatura do contrato. O procedimento de recrutamento e seleção de pessoal será realizado mediante Seleção ou Recrutamento Interno e Externo. O detalhamento das etapas acima elencadas está explicitado na íntegra do Regulamento, que está disponível no
Portal de Transparência do site do IMED (http://www.imed.org.br/alfenas-transparencia.php#). Todos os dispêndios feitos pela Organização
Social reger-se-ão pelos princípios básicos da moralidade e boa-fé, probidade, impessoalidade, economicidade e eficiência, isonomia, publicidade, legalidade, razoabilidade e busca permanente de qualidade e
durabilidade, bem como pela adequação aos objetivos da entidade e do
contrato de gestão firmado com a Prefeitura do Município de Alfenas.
O Regulamento foi aprovado, em ata, pelo Conselho de Administração
do IMED no dia 1º de março de 2018. Alfenas, 1º de março de 2018.
Manuel Fernando Gomes Moreira - Diretor Financeiro.
11 cm -11 1083505 - 1
UNIÃO RIO EMPREENDIMENTOS S/A.
CNPJ-21.888.052/0001-16
CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os senhores acionistas da União Rio Empreendimentos S.A., para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 30.04.2018, às 10 horas, em sua sede social, em Carvalho
Britto, Município de Sabará-MG, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: a) examinar, discutir e votar o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis e Financeiras
referentes ao exercício encerrado em 31.12.2017; b) deliberar sobre a
destinação do resultado do exercício; c) eleger os membros da Diretoria para o biênio 2018/2020, cujo mandato se prolongará até a data da
realização, no ano de 2020, da Assembleia Geral Ordinária; d) fixar
seus honorários; e) outros assuntos de interesse da Sociedade. Carvalho
Britto, 10.04.2018. A Diretoria.
4 cm -09 1082376 - 1

ANDRADE GUTIERREZ CONCESSÕES S.A.
CNPJ/MF nº 03.601.314/0001-38 – NIRE 3130001538-6
Companhia Aberta
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Ficam os senhores acionistas da Andrade Gutierrez Concessões S.A.
(“Companhia”) convocados para se reunirem em Assembleia Geral
Ordinária, a realizar-seno dia 30 de abril de 2018,às 10h00,na sede
social da Companhia, localizada na Cidade de Belo Horizonte – MG,
na Avenida do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, CEP 30110-937, a
fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos: (i) tomar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2017, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, bem como do relatório da administração; (ii) deliberar sobre a
destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (iii) eleger os membros do Conselho de Administração
da Companhia; e (iv) ratificar a remuneração global da administração
realizada em 2017 e fixar a remuneração global dos administradores
da Companhia para o exercício social de 2018. Os Acionistas deverão
exibir documento hábil de identificação conforme consta de inscrição
de seu nome no livro próprio. Os procuradores dos Acionistas deverão
comprovar a legitimidade da representação exercida, nos termos da lei.
Belo Horizonte, 12 de abril de 2018. Ricardo Coutinho de Sena – Presidente do Conselho de Administração.
6 cm -10 1083361 - 1
MINASMÁQUINAS S/A
CNPJ/MF 17.161.241/0001-15 - NIRE 31300041727
COMPANHIA ABERTA - CVM 8818
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os Senhores Acionistas da MINASMÁQUINAS S/A a
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, no dia
27 de Abril de 2018, às 08:00 horas, na sede social, à Rodovia Fernão
Dias, KM 02, da BR 381, nº 2.211, no Município de Contagem/MG, a
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: (i) Apreciar as contas dos
administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2017; (ii) Apreciar a proposta de destinação do resultado do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, deliberada
em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada
no dia 15 de Março de 2018; (iii) Apreciar a proposta de remuneração global anual da administração da Companhia para o exercício
social iniciado em primeiro de janeiro de 2018, deliberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada no dia
15 de Março de 2018. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: (i) Apreciar a proposta de aumento do capital social da Companhia deliberada em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada em 15 de Março de 2018; (ii) Apreciar a proposta
de aumento do limite do capital autorizado da Companhia deliberada
em reunião do Conselho de Administração da Companhia realizada
em 15 de Março de 2018; (iii) Alteração e Consolidação do estatuto
social, em virtude das deliberações (i) e (ii) acima. Avisos: 1. Os acionistas presentes à assembleia deverão provar sua qualidade através da
apresentação de documento hábil de sua identidade. 2. Somente serão
admitidos a participar e votar na assembleia, os acionistas cujas ações
tenham sido transferidas e registradas no livro próprio da companhia,
cinco (5) dias antes da primeira convocação. 3. O percentual mínimo
de participação no capital social votante, necessário à requisição do
sistema de voto múltiplo é 9% (nove por cento). 4. Nos termos da Lei
6.404/76 e de acordo com o Capítulo III da Instrução CVM nº 481/09,
encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da companhia e na
página da Comissão de Valores Mobiliários na internet (www.cvm.
gov.br), toda documentação pertinente às matérias a serem deliberadas
na assembleia geral ordinária e extraordinária.
Contagem, 11 de abril de 2018.
Maria Stella Gonçalves de Faria
Presidente do Conselho de Administração
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BBO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº. 02.400.344/0001-13 - NIRE 3130001295.6
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os acionistas da BBO Participações S.A. para a
Assembleia Geral Ordinária a ser realizadas às 11h (onze horas) do dia
27/04/2018 (vinte e sete de abril de dois mil e dezoito), na sede social,
situada na Avenida Raja Gabaglia, 1.143, 16º andar, Bairro Luxemburgo, CEP 30380-403, Belo Horizonte, MG, a fim de deliberarem
sobre as seguintes matérias: (a) tomada das contas dos Administradores, com exame, discussão e votação acerca das demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/2017; (b) destinação
do lucro líquido do referido exercício, e (c) aprovação, ad referendum,
dos juros sobre o capital próprio pagos ou creditados aos acionistas em
2017. Belo Horizonte, 10 de abril de 2018. Paulo Henrique Pentagna
Guimarães – Presidente do Conselho de Administração.
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BR FRANCE VEÍCULOS LTDA.
CNPJ/MF nº 11.953.116/0001-61
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A Administração convoca os senhores quotistas a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia
19 de abril de 2018, às 16h, na sede social, em Belo Horizonte - MG,
na Rua Professor Moraes, nº 485, Bairro Funcionários, para deliberar
sobre a seguinte ordem do dia: I – Prestação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2017; II – Destinação
e distribuição de lucros de 2017; e III – Aumento de capital social.
Belo Horizonte, 05 de abril de 2018. A Administração, por Orlando
Carlos da Silva Júnior e Luís Fernando Machado e Silva.
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JPAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
CNPJ/MF Nº 01.152.671/0001-30
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
A Administração convoca os senhores quotistas a se reunirem em
Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 20 de abril de 2018,
às 14h, na sede social, em Belo Horizonte - MG, na Rua Maria Luiza
Santiago, nº 200, Bairro Santa Lúcia, para deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: I – Prestação das contas dos administradores, exame,
discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2017; II – Destinação e distribuição de
lucros de 2017; III – Aumento de capital social;e
IV – Retirada voluntária de sócio com a consequente alteração da
clausula IV. Belo Horizonte, 05 de abril de 2018. A Administração, por
Orlando Carlos da Silva Júnior e Luís Fernando Machado e Silva.
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JPAR DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.
CNPJ/MF Nº 01.152.671/0001-30
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE CONTINUAÇÃO
DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINÁRIADO DIA 25 DE ABRIL DE 2017
A Administração convoca os senhores quotistas a se reunirem para
darem continuidade à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a
ser realizada no dia 20 de abril de 2018, às 09:00, na sede social, em
Belo Horizonte - MG, na Rua Maria Luiza Santiago, nº 200, Bairro
Santa Lúcia, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I – Prestação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em
31.12.2016; II – Destinação e distribuição de lucros de 2016; III –
Aumento de capital social; e IV – Retirada de sócios. Belo Horizonte,
05de abril de 2018. A Administração, por Orlando Carlos da Silva
Júnior e Luís Fernando Machado e Silva.
4 cm -09 1082207 - 1

