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 SEDE:  BELO HORIZONTE - MG - COMPANHIA FECHADA - CNPJ: 03.924.846/0001-06

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE  SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

10. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
10.1. Capital Social
O Capital Social é de R$ 3.270 e está representado por 327.039 ações ordinárias nominativas 
escriturais, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas.
10.2. Prejuízo do exercício
a) Absorção do (prejuízo)
A absorção do (prejuízo) líquido é como segue:

Descrição Dez / 2017 Dez / 2016
Prejuízo dos exercícios a serem absorvidos (279) (374)
Absorção de prejuízo (17) (374)
   Reserva de capital (17) (374)

11. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Os saldos e resultados das operações com o Banco Mercantil do Brasil S.A. são como segue:

Ativos / (Passivos) Dez / 2017 Dez / 2016
Caixa e equivalente de caixa 5 6

764 1.066
Outras obrigações (1) (2)
   Outros valores a pagar à sociedades ligadas (1) (2)
                            Receitas / (Despesas)

75 147
(10) (19)

12. REMUNERAÇÃO DOS ADMINISTRADORES

membros da Diretoria Executiva da SANSA – Negócios Imobiliários S.A., conforme previsto 
no Estatuto Social. 
O gasto com a remuneração dos administradores foi aprovado em AGO realizada em 27 de abril 
de 2017, que estabeleceu o limite para o exercício social em R$ 5.

13. RECEITAS / (DESPESAS) OPERACIONAIS

Descrição Dez / 2017 Dez / 2016
Serviços de terceiros 22 180
Publicações 38 37
Serviços prestados – Ligadas (I) 10 19
Outras - 3
Total 70 239

(I) Refere-se ao reembolso de custos de gestão e administração pagos ao seu Controlador Banco 
Mercantil do Brasil S.A. por prestação de serviços relativos à gestão de tesouraria e captação de 
recursos, encaminhamento de negócios e outros. 
13.2. Despesas tributárias
Refere-se, basicamente, a tributos municipais e federais.

14. RECEITAS FINANCEIRAS
Refere-se, basicamente, a rendas oriundas dos CDBs mantidos na carteira da SANSA.  
A remuneração média dos CDBs monta em 100,00% do CDI. 

15. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
O efeito do imposto de renda e da contribuição social nos resultados foi calculado com base no 
lucro presumido, conforme demonstrado abaixo.

Descrição Dez / 2017 Dez / 2016
IRPJ CSLL IRPJ CSLL

Receitas tributáveis

   operacionais - 100% 89 89 165 165
Total das receitas tributáveis 89 89 165 165
Cálculo do IRPJ (15%) e CSLL (9%) 13 8 25 15
Ajustes de exercícios anteriores - - (4) -
Despesas com IRPJ / CSLL 13 8 21 15
Total 21 36

16. OUTRAS INFORMAÇÕES 
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, inexistem riscos de ordem tributária, trabalhista ou cível 
que demandem divulgação.

Aos Administradores e Acionista
SANSA – Negócios Imobiliários S.A.

Opinião

Imobiliários S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, 

notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 

no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 

de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é 

Responsabilidades

A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação 
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 

livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro.

responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 

a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 

independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 

as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 

perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 

Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 

erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 

distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 

mas
controles internos da Companhia.

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a 
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas 
pela administração.

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou 

c
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 

Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas 
até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 

representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, 
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das 

trabalhos.

Belo Horizonte, 22 de março de 2018.

PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes
CRC 2SP0000160/O-5 “F” MG

Carlos Augusto da Silva
Contador CRC 1SP197007/O-2 “S” MG
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DIRETORIACONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO CONTADOR

Anderson Guedes Inocêncio
 CRC - MG 077029/O-7André Luiz Figueiredo Brasil

Luiz Henrique Andrade de Araújo
Marco Antônio Andrade de Araújo

DIRETORES EXECUTIVOSJosé Ribeiro Vianna Neto 
Luiz Carlos de Araújo

Marco Antônio Andrade de Araújo 

Athaíde Vieira dos Santos
DIRETOR PRESIDENTE

196 cm -22 1075541 - 1

SELAForT iNDuSTriA E ComErCio DE TiNTAS LTDA
 dEClArAçÃO

Qualificação: Selafort Industria e Comercio de Tintas Ltda, inscrita no 
CNPJ sob nº 12 .580 .602/0001-44, estabelecida à Estrada união Indus-
tria, 2565, Bairro Copacabana, em Conselheiro lafaiete/mG;
Capital social: O Capital social da empresa é de r$ 100 .000,00 (cem 
mil reais);
Capacidade: A área de armazenagem do galpão é de 1 .200 metros 
quadrados .
Comodidade: A área armazenadora apresenta condições satisfatórias 
no que se refere à estabilidade estrutural e funcional, com condições 
de uso imediato;
segurança: de acordo com as normas técnicas do armazém, consoante 
a quantidade e a natureza das mercadorias, bem como os serviços pro-
postos no regulamento interno e aprovados pelo profissional do laudo 
técnico;
Natureza e discriminação das mercadorias: O armazém receberá merca-
dorias nacionais, especificamente tintas e complementos, todos a base 
d`água .
Operações e serviços a que se propõe:
A selafort Industria e Comercio de Tintas ltda é uma industria de tintas 
e complementos que tem produção própria e para terceiros . A produ-
ção de terceiros ficará armazenadas em nossas instalações pelo período 
necessário para a efetivação da operação de venda para os consumi-
dores finais.

 Conselheiro lafaiete, 01 de novembro de 2017
robson de Oliveira matos

socio Administrativo
6 cm -21 1074943 - 1

FBL S/A ADmiNiSTrAÇÃo E PArTiCiPAÇÕES.
CNPJ / mF: 26 .151 .720/0001-4 . AssEmBlEIAs GErAIs OrdINÁ-
rIA E EXTrAOrdINÁrIA . EdITAl dE CONVOCAçÃO - são 
convocados os senhores acionistas da FBl s .A . Administração e Par-
ticipações a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária (AGO) e 
Extraordinária (AGE), a serem realizadas na sua sede social, situada 
à rua Antônio Frederico Ozanan, nº 255, Bairro Centro, Ponte Nova, 
mG, às 09:00 (nove horas) em primeira convocação, e às 09:30 (nove 
horas e trinta minutos) em segunda convocação, no dia 28 de Abril de 
2018, a fim de tratarem da seguinte Ordem do Dia: 1. AGENDA DA 
A .G .O .: a) leitura, discussão e votação das demonstrações Finan-
ceiras, relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, 
apresentadas pela diretoria aos acionistas, bem como a destinação do 
resultado; b) Instalação do Conselho Fiscal . c) Outros assuntos de inte-
resse social . 2 . AGENdA dA A .G .E .: a) Aumento do Capital social 
mediante incorporação de saldo da Conta de lucros e de créditos de 
acionistas; b) Outros assuntos de interesse da sociedade . Informação 
complementar aos senhores acionistas: Acham-se à disposição dos 
senhores acionistas, na sede social, os documentos exigidos pelo Art . 
133 da lei nº 6 .404/76 .Ponte Nova, 12 de março de 2018 .Presidente do 
Conselho de Administração: Antônio Bartolomeu Barbosa

5 cm -20 1074254 - 1

SiDErÚrGiCA VALiNHo S.A.
 - CNPJ nº 20 .144 .085/0001-99 

AVIsO AOs ACIONIsTAs
 Informamos que se encontram à disposição dos senhores Acionistas 
da sIdErÚrGICA VAlINHO s .A ., na sede social da Companhia na 
Rua dos Inconfidentes, 1.075, Sala 501, Bairro Funcionários, em Belo 
Horizonte/mG, os documentos referidos no artigo 133 da lei 6404, de 
15/12/1976, relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2017 . Belo Horizonte, 16 de março de 2018 . 

Geraldo Corrêa Filho - diretor Presidente 
3 cm -19 1073726 - 1

ComPANHiA DE EmPrEENDimENToS GErAiS – CEG
CNPJ Nr . 17 .165 .002/0001-33 - JuCEmG-NIrE 31300032248

 Convocação de Acionistas para Assembleia Geral Ordinária e Extra-
ordinária - Ficam os senhores acionistas da Companhia de Empre-
endimentos Gerais – CEG convocados a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 30/04/2018, na 
sede da empresa situada na rua dos Carijós 424, salas 301 a 307, cen-
tro, Belo Horizonte/mG . A primeira convocação será às 09:00hrs, e a 
Assembleia se instalará com a presença de acionistas representantes 
da maioria das ações do capital social . Não se completando o quórum, 
será realizada segunda convocação às 09:30hrs, instalando-se a Assem-
bleia com qualquer número presente de acionistas . serão deliberados 
os seguintes assuntos: 1 -Apresentação, exame, discussão e aprovação 
das contas, balanços e demonstrações financeiras dos administradores 
do exercício encerrado em 31/12/2017; 2 -deliberar sobre o resultado 
do último exercício e planejamento para o exercício 2018; 3 -Eleição 
dos membros da Nova diretoria que administrarão a empresa no perí-
odo de 01/05/2018 a 30/04/2019; 4 -Eleição dos membros do Conselho 
deliberativo para o período de 01/05/2018 a 30/04/2019; 5 -delibe-
ração sobre remuneração da nova diretoria; 6 -Alteração do Estatuto 
social, especialmente na alteração do número de diretores, com criação 
ou redução de cargos e outras questões que possam ser necessárias; 7 
-Atualização do Capital social; 8 - demais assuntos que forem perti-
nentes a companhia . Belo Horizonte/mG, 23 de março de 2018 . maria 
Cristina martins da Costa Neves - diretora Presidente .

6 cm -22 1075730 - 1

HoSPiTAL E mATErNiDADE SANTA riTA S/A.

 CNPJ: 23 .237 .142/0001-72 - NIrE 3130004445-9 AGO -AGE - Edital 
de Convocação e Aviso aos Acionistas - Ficam convocados os senho-
res acionistas a se reunirem em - AGO e - AGE que se realizarão, em 
primeira convocação, no dia 16/04/2018, às 14h00min, na sede social 
da Companhia, na Avenida Tito Fulgêncio, 1045 - Bairro Jardim Indus-
trial, município de Contagem/mG, para exame da seguinte Ordem do 
dia: Pauta da – AGO: a) deliberar sobre a prestação de contas dos 
administradores: exame, discussão e votação das demonstrações finan-
ceiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2017; b) deliberar sobre o resultado do exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2017; c) Fixação dos honorários dos administra-
dores; d) Eleição da nova diretoria para o triênio 2018/2021 . Pauta 
da – AGE: a) reforma parcial do Estatuto social da Companhia para: 
a .1) Chamada de aumento de capital; Aviso Aos Acionistas: Comuni-
camos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede 
social da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133 da lei 
6 .404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2017 . Contagem, 19 de março 2018 . reginaldo Teófanes Ferreira de 
Araújo - diretor Presidente .

5 cm -21 1075062 - 1

TrANSAGro S.A.
CNPJ 19 .767 .631/0001-69

Assembleia Geral Ordinária – Convocação
 Ficam convocados os srs . Acionista a reunirem-se em AGO a se 
realizar no dia 24 .04 .18, às 12 horas, na sua sede social, na Fazenda 
TrANsAGrO, s/nº, Zona rural, rio Paranaíba/mG, com a seguinte 
ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discu-
tir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social 
encerrado em 31 .12 .17; b) deliberar sobre a destinação de resultados e 
a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 2017; c) fixar os 
honorários da diretoria; d) tratar de assuntos gerais . AVIsO: Os docu-
mentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos srs . 
Acionistas na sede da Cia . nos termos do art . 133 da lei das s/A . Belo 
Horizonte, 19 de março de 2018 . A diretoria .

3 cm -19 1073731 - 1

mAQuiNÉ EmPrEENDimENToS S.A.
CNPJ-17 .321 .647/0003-80 - Assembleia Geral Ordinária – Convoca-
ção - são convocados os senhores acionistas a se reunir, em Assembleia 
Geral Ordinária, a realizar-se no dia 16 de abril de 2018, na sede social, 
na Av . Cristiano machado, 4001, Bairro Ipiranga, Belo Horizonte – 
mG, CEP . 31 .160-413, minas Gerais, às 14:00 horas, em primeira con-
vocação, com a presença de no mínimo ¼ (um quarto) do capital social 
com direito de voto ou às 14:30 horas, em segunda convocação, insta-
lar-se-á com qualquer número, para deliberar sobre a seguinte ordem 
do dia:a) Prestação de contas dos administradores, exame, discussão 
e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2017, publicados no Diário Oficial 
do Estado de minas Gerais no dia 10 de março de 2018, Caderno 2, 
página 2 e no Jornal Hoje em dia em 10 de março de 2018, Caderno 
Primeiro Plano, página 7; b) Destinação dos lucros do exercício findo 
e distribuição de dividendos; c) Fixação das respectivas remunerações 
dos membros da diretoria; d) Eleição dos membros da diretoria; e) 
demais documentos pertinentes a assuntos incluídos na ordem do dia . 
Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, 
na sede social, os documentos a que se refere o art . 133, 135 e 152 da 
lei 6 .404/1976, com as alterações da lei 10 .303/2001, lei 11 .638/2007 
e lei 11 .941/2009, relativos ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2017 . Belo Horizonte, 20 de março de 2018 . Alexandre 
Campos drumond - diretor Administrativo e Financeiro .

5 cm -20 1074154 - 1
EXPrESSo TrANSAmAZoNAS S.A.

CNPJ 21 .137 .211/0001-40
Assembleia Geral Ordinária – Convocação

 Ficam convocados os srs . Acionista a reunirem-se em AGO a se reali-
zar no dia 23 .04 .18, às 10 horas, na sua sede social, à rua Pernambuco 
353, sala 803, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte, mG, com a 
seguinte ordem do dia: a) tomar as contas dos administradores, exami-
nar, discutir e votar as demonstrações financeiras referentes ao exercí-
cio social encerrado em 31 .12 .17; b) deliberar sobre a destinação de 
resultados e a distribuição de dividendos referentes ao exercício de 
2017; c) fixar os honorários da Diretoria; d) tratar de assuntos gerais. 
AVIsO: Os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à dis-
posição dos srs . Acionistas na sede da Cia . nos termos do art . 133 da 
lei das s/A . Belo Horizonte, 19 de março de 2018 . A diretoria .

3 cm -19 1073558 - 1
HoSPiTAL muNiCiPAL SANT’ANA DE CArANDAÍ

 AVIsO dE AdIAmENTO dE lICITAçÃO PrEGÃO PrEsENCIAl 
n .° 005/2018- O HOsPITAl muNICIPAl sANT’ANA dE CArAN-
dAÍ, embasado nos termos das leis Federais n .°s 10 .520/02 e 8 .666/93, 
bem como as alterações posteriores, AVIsA aos interessados que o Pre-
gão Presencial n .° 005/2018 – Processo licitatório n° 006/2018, com 
abertura prevista para o dia 02 de abril de 2018 ÀS 09:00H, fica adiado 
para o dia 09 de abril de 2018 Às 09:00h, motivado por prazo de publi-
cação . demais informações, na sede da Autarquia Hospital municipal 
sant’Ana de Carandaí, situada à rua Coletor Clóvis Teixeira de Carva-
lho, n .º 250, rosário – Carandaí/mG, Fones: (32)3361-1400/(32)3361-
1481, e-mail: santanalicita@gmail .com .

dener samuel da Cunha Vieira – Pregoeiro .
3 cm -22 1075498 - 1

iNSTiTuTo DE mEDiCiNA, ESTuDoS 
E DESENVoLVimENTo

CNPJ no 19 .324 .171/0002-25

O ImEd – Instituto de medicina, Estudos e desenvolvimento, comu-
nica e torna público que disponibilizará no seu site (www .imed .org .br), 
a partir do dia 23/03/18, todas as informações e procedimentos dos pro-
cessos seletivos para contratação de serviços relacionados ao gerencia-
mento e execução das ações e serviços de saúde nas unidades de saúde 
da rede Assistencial da supervisão Técnica de saúde de Alfenas-mG .

3 cm -22 1075482 - 1

FoCo AGroPECuáriA LTDA
CNPJ 10 .595 .923/0001-97

EdITAl dE CONVOCAçÃO PArA
rEuNIÃO ANuAl dE QuOTIsTAs

 Ficam convocados os quotistas da Foco Agropecuária ltda, con-
forme art . 1 .072, do Código Civil de 2002, lei Federal n .º 10 .406 de 
10 .01 .2002, para se reunirem em sua sede, localizada na cidade de 
Nova Porteirinha/mG, Colônia I, lote 1331-A, Perímetro de Irrigação 
do Gorutuba, s/N, Zona rural, CEP 39 .525-000 . A reunião de Quotis-
tas será realizada às 11:00 horas do dia 26 de abril de 2018, em primeira 
convocação, e às 11:15 horas em segunda convocação, com a seguinte 
ordem do dia: I - Apreciar as contas da diretoria; II - Examinar, discutir 
e votar as demonstrações Financeiras e os Balanços relativos aos exer-
cícios sociais encerrados em 31/12/16 e 31/12/17; III - deliberar sobre 
a destinação do lucro líquido do Exercício e distribuição de dividen-
dos, IV - deliberar sobre aumento de capital; V - Alterar no Contrato 
Social o endereço da filial (Cláusula Primeira, Parágrafo Primeiro);VI 
- deliberar sobre alteração da natureza jurídica da companhia, para 
sociedade Anônima Fechada; VII - deliberar sobre constituição de 
novo Estatuto social; VIII - deliberar sobre eleição do Conselho de 
Administração; IX - deliberar sobre eleição da diretoria; X - deliberar 
sobre contratação de operação de crédito para investimento em equipa-
mentos de serraria e estufa; XI - deliberar sobre constituição de hipo-
teca sobre bem do ativo permanente de modo a lastrear a contratação 
de operação de crédito; XII - Outros assuntos de interesse da sociedade . 
Acham-se à disposição dos quotistas na sede da empresa todos os docu-
mentos pertinentes à ordem do dia . Nova Porteirinha, 23 de março de 
2018 . raphael Valle Cruz - diretor .

6 cm -21 1075159 - 1
mETA AGroPECuáriA S/A

CNPJ 10 .646 .452/0001-07
EdITAl dE CONVOCAçÃO PArA AssEmBlEIA 

GErAl OrdINÁrIA E EXTrAOrdINÁrIA .
Ficam convocados os acionistas da meta Agropecuária s .A ., na forma 
dos arts . 123/124, da lei Federal 6 .404/76, para se reunirem em Assem-
bleia Geral Ordinária e Extraordinária em sua sede, localizada à Colô-
nia II, s/N, lote Agrícola 30, no Perímetro Irrigado do Gorutuba, na 
cidade de Nova Porteirinha/mG, CEP 39 .525-000 . A Assembleia será 
realizada às 10:00 horas do dia 26 de abril de 2018, em primeira
convocação, e às 10:15 horas em segunda convocação, com a seguinte 
ordem do dia: I - Apreciar as contas da diretoria; II - Examinar, discutir 
e votar as demonstrações Financeiras e o Balanço relativos ao exercí-
cio social encerrado em 31/12/17; III - deliberar sobre a destinação do 
lucro líquido do Exercício e distribuição de dividendos, IV - delibe-
rar sobre aumento de capital; V - deliberar sobre eleição do Conselho 
de Administração; VI - Alterar no Estatuto Social o endereço da filial 
(Capítulo Primeiro, Artigo segundo, Parágrafo Primeiro); VII - deli-
berar sobre contratação de operação de crédito para investimento em 
equipamentos de serraria e estufa; VIII - Outros assuntos de interesse 
da sociedade . Acham-se à disposição dos acionistas na sede da empresa 
todos os documentos pertinentes à ordem do dia . Nova Porteirinha, 23 
de março de 2018 . raphael Valle Cruz - diretor .

5 cm -21 1075153 - 1

S.A. FáBriCA DE TECiDoS SÃo JoÃo EVANGELiSTA
EdITAl dE CONVOCAçÃO

AssEmBlEIA GErAl OrdINÁrIA E EXTrAOrdINÁrIA
Ficam convidados os srs . Acionistas da s .A . Fábrica de Tecidos são 
João Evangelista, para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordi-
nária, que serão realizadas, cumulativamente, em sua sede social, a 
rua Cel Assis, 50, Bairro Floresta, Juiz de Fora, mG, às 14:00h do 
dia 26 .04 .2018, para tratarem dos seguintes assuntos: 1 - relatório da 
diretoria; 2 - Aprovação das demonstrações Financeiras; 3 - remune-
ração da diretoria; 4 – Outros Assuntos de Interesse social . A) Edu-
ardo Pinheiro de Assis - dir . Presidente .

3 cm -22 1075763 - 1


