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SoCiEDADE HoSPiTALAr DE uBErLÂNDiA S.A. - CNPJ: 20.150.900/0001-22
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Ativo
2017
2016
(Em milhares de Reais)
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
230
1.044
Contas a receber de clientes
14.227
9.547
Estoques
721
700
Impostos a recuperar
914
798
Outros créditos
909
1.057
17.001
13.146
Total do ativo circulante
Não circulante
realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
855
508
42.866
42.670
imobilizado
191
87
intangível
43.057
42.757
Total do ativo não circulante
Passivo
2017
2016
(Em milhares de Reais)
Circulante
Fornecedores
17.179
18.735
Empréstimos e financiamentos
8.183
47.020
Saldos bancários a descoberto
4.955
2.167
Salários, férias e encargos a pagar
2.567
2.497
Impostos e contribuições a recolher
9.734
51.589
Outras contas a pagar
4.936
4.506
47.554
126.514
Total do passivo circulante
Empréstimos e financiamentos
58.686
254
Impostos e contribuições a recolher
26.210
13.825
Adiantamento para futuro aumento de capital
79
79
Provisão para riscos fiscais, trabalhistas,
previdenciários e cíveis
4.319
4.255
Passivo fiscal diferido
6.253
6.466
95.547
24.879
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
25.510
25.510
Ajustes de avaliação patrimonial
8.934
9.561
Prejuízos acumulados
(116.632)
(130.053)
(82.188)
(94.982)
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido
60.913
56.411
Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(Em milhares de Reais)
receita operacional líquida
Custo dos serviços prestados
Lucro bruto
(Despesas) receitas operacionais
Despesas de vendas
Despesas administrativas e gerais
Outras receitas (despesas) operacionais
resultado antes das receitas (despesas) financ. liquidas e impostos
Receitas financeiras
Despesas financeiras
receita (despesas) financeiras líquidas
resultado antes dos impostos
imposto de renda e contribuição social diferidos
resultado do exercício
Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
31 de dezembro de 2017 e 2016
(Em milhares de Reais)
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado do exercício
Ajustes para:
Depreciação e amortização
Juros e multas sobre impostos e contribuições
Juros sobre empréstimos e financiamentos
Reversão de impostos e contribuições pela adesão ao PERT
Imposto de renda e contribuição social diferido
Provisão para riscos fiscais, trabalhistas, previdenciários e cíveis
(Aumento) redução no ativo:
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros créditos
Depósitos judiciais
Aumento (redução) no passivo:
Fornecedores e outras contas a pagar
Salários, férias e encargos a pagar
Impostos e contribuições a recolher
Caixa (aplicado nas) provenientes das atividades operacionais
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos
Caixa líquido (aplicado nas) proveniente das atividades operacionais
Fluxo de caixa de atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado
Aquisição de intangível
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
Fluxo de caixa de atividades de financiamentos
Empréstimos recebidos
Pagamento de empréstimos e financiamentos
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades de financiamentos
(redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa

2017
56.022
(37.572)
1.850
(19.040)
13.724
13.134
245
(12.615)
(12.370)
764
12.030
12.794
2017

2016

46.574
(35.520)
11.054
(17.678)
(3.239)
(9.863)
452
(18.439)
(17.987)
(27.850)
193
(27.657)

2016

12.794

(27.657)

1.297
5.594
4.754
(14.675)
(12.030)
64
(2.202)

1.428
11.536
6.092
(193)
(554)
(9.348)

(4.680)
(21)
(116)
148
(347)

(651)
417
(581)
-

(1.126)
70
(8.572)
(16.846)
(1.974)
(18.820)

4.864
208
9.336
4.245
(2.597)
1.648

(1.449)
(147)
(1.596)

(442)
(442)

18.675
(1.860)
16.815
(3.601)

(2.639)
(2.639)
(1.433)

Demonstração da redução do caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
(1.123)
310
No fim do exercício
(4.725)
(1.123)
(redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa
(3.602)
(1.433)
Demonstrações de resultados abrangentes
(Em milhares de reais)
2017
2016
12.794
(27.657)
resultado do exercício
Resultados abrangentes
12.794
(27.657)
resultado abrangente total
A sociedade optou pela publicação resumida das Demonstrações Financeiras que estão disponíveis na sede da empresa, na sua íntegra e
acompanhadas do Relatório dos auditores independentes KPMG Auditores Independentes.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016
Capital
Ajustes de
Total do
reservas de
Prejuízos
Social
avaliação
patrimônio
Capital
acumulados
(Em milhares de reais)
patrimonial
líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2016
25.510
9.561
(130.053)
(94.982)
Realização do custo atribuído , líquido de impostos
(627)
627
Resultado do exercício
12.794
12.794
Saldos em 31 de dezembro de 2017
25.510
8.934
(116.632)
(82.188)
58 cm -22 1113154 - 1

PLANEX S/A - CONSULTORIA DE
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO
CNPJ/MF N.º 17.453.978/0001-01
NIRE Nº.: 3130004334-7
EXTRATO DE ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL
ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018.
AGO realizada às 16h00min, na Rua Rio Grande do Norte, n.º 867
– 7º Andar, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG. Acionistas
presentes representando mais de 2/3 (dois terços) do capital votante.
Convocação publicada no “MINAS GERAIS” dos dias 18, 19 e 20,
páginas nos 01, 15 e 48, e no jornal “HOJE EM DIA” dos dias 18,
19 e 20, páginas nos 16, 13 e 21, respectivamente, do mês de Abril

de 2.018. Foram aprovados por unanimidade o Relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras, a Proposta da Diretoria para destinação do prejuízo referente ao exercício
social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Foram eleitos os membros do Conselho de Administração e aprovada a remuneração dos
membros e da Diretoria, e outros assuntos de interesse da sociedade.
JUCEMG Certificou o registro sob o nº. 6874262, data 29/05/2018,
Protocolo: 183122313. Planex S/A – Consultoria de Planejamento e
Execução. a) Maurício Dias Fernandes, Presidente; b) Carla Dias de
Souza, Secretária.
5 cm -25 1113669 - 1

EGIR COMERCIAL LTDA.

CNPJ/MF nº 14.386.776/0001-04
Balanços Patrimoniais levantados 31/12/2017 e 2016
(PPLOKDUHVGHUHDLV
Balanços patrimoniais - Ativos
2017
2016
Ativos
Circulantes
10.854
11.621
Caixa e equivalentes de caixa
1.861
2.031
Contas a receber de clientes
7.250
6.464
Impostos a recuperar
143
564
Estoques
1.215
1.911
Partes relacionadas
16
130
Outros ativos
369
521
Não circulantes
75.053
91.314
Impostos diferidos
–
9.493
Impostos a recuperar
420
–
Ativos biológicos
19.487
25.029
Imobilizado
54.961
56.573
Intangível
185
219
Total dos ativos
85.907 102.935
Passivos e patrimônio líquido
2017
2016
Circulantes
14.703
13.199
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV


Fornecedores
574
320
Salários e encargos sociais
287
308
2EULJDo}HV¿VFDLVDUHFROKHU
476
356
Partes relacionadas LP
9.277
7.889
Outras contas a pagar
363
438
Não circulantes
2.367
4.588
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV/3


Provisão para riscos
9
83
2EULJDo}HV¿VFDLVDUHFROKHU
137
397
Patrimônio líquido
68.837
85.148
Capital social
132.776 132.776
Prejuízos acumulados
(63.939) (47.628)
Total dos passivos e patrimônio líquido
85.907 102.935
Demonstrações do resultado
2017
2016
Receita operacional líquida
18.568 16.267
Custo dos produtos vendidos
(18.042) (18.041)
Valor justo dos ativos biológicos vendidos
(3.115) (2.908)
Var. do valor justo dos ativos biológicos não vend. 3.258
(2.222)
(Prejuízo) lucro bruto
669
(6.904)
Receitas (despesas) operacionais
Despesas gerais e administrativas
(4.249) (3.018)
'HVSHVDVFRPVLOYLFXOWXUDHPDQXWHQomRÀRUHVWDO (3.488) (3.603)
Outras receitas (despesas), líquidas
(492)
(706)
Reversão (provisão) para perda - “impairment”
1.280
(1.686)
Resultado operacional antes das receitas
'HVSHVDV ¿QDQFHLUDV
    
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV


'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
(637) (2.792)
Resultado antes dos impostos e contribuições
(6.818) (18.639)
Imposto de renda e contribuição social
Diferidos
(9.493)
6.300
Prejuízo do exercício
(16.311) (12.339)
Demonstrações do Resultado Abrangente
2017
2016
Prejuízo do Exercício
(16.311) (12.339)
Resultado Abrangente Total do Exercício
(16.311) (12.339)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2017
2016
Prejuízo do exercício
(16.311) (12.339)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício
com o caixa gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação, amortização e exaustão
8.060
6.682
Valor justo dos ativos biológicos vendidos
3.115
2.908
Variação no valor justo dos ativos
biológicos não vendidos.
(3.258) 2.222
Reversão (Provisão) para Perda - “impairment”
(1.280) 1.686
Juros provisionados a receber de partes relacionadas
58
82
(QFDUJRV¿QDQFHLURVOtTXLGRV
502
2.510
Provisão para riscos
(74)
(159)
Resultado na venda de ativo imobilizado
676
135
Imposto de renda e contribuição social diferidos
9.493 (6.300)
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber de clientes
(786)
336
Outros ativos
152
(107)
Impostos a recuperar
1
(341)
Estoques
696
832
Partes relacionadas
1.959
1.835
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
254
(66)
Salários e encargos sociais
(21)
(27)
2EULJDo}HV¿VFDLVDUHFROKHU
(140)
688
Outras contas a pagar
(75)
59
Juros pagos a partes relacionadas
(15)
(196)
Juros pagos sobre empréstimos
(459) (2.803)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 2.547 (2.363)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de ativo imobilizado
(246)
(4)
Aquisição de ativo intangível
–
(95)
Receita na alienação de imobilizado
121
601
Caixa líquido gerado p/atividades de investimento
(125)
502
)OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
&DSWDomRGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFSULQFLSDO
 
$PRUWGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFSULQFLSDO
(5.261) (25.672)
Ingressos de empréstimos com partes relacionadas
940
1.744
Pagamentos de empréstimos c/partes relacionadas (1.440) (2.201)
– 15.000
Integralização de capital social
&DL[DOtTJHUDGRSDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
(2.592) 3.866
Aum. (red.) em caixa e equivalentes de caixa
(170) 2.005
Caixa e equivalentes de caixa
Saldos no início do exercício
2.031
26
6DOGRVQR¿PGRH[HUFtFLR
1.861
2.031
Aum. (red.) em caixa e equivalentes de caixa
(170) 2.005
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital
Prejuízos
social acumulados
Total
Saldos em 31/12/2015
117.776
(35.289) 82.487
Aumento de capital
15.000
–
15.000
Prejuízo do exercício
–
(12.339) (12.339)
Saldos em 31/12/2016
132.776
(47.628) 85.148
Prejuízo do exercício
–
(16.311) (16.311)
Saldos em 31/12/2017
132.776
(63.939) 68.837
Fabiano Lirancos Sanchez - Diretor
Renato Cassim Cavalini - Diretor
Paulo Cesar Carvalho Garcia - Diretor
Maycon Anderson Gazda - Contador - CRC:SC-033498/O-0 T-MS
26 cm -25 1113597 - 1

ATLÂNTICA PARTICIPAÇÕES
E EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ/MF n.º 17.004.384/0001-13
Balanço Patrimonial Em reais mil, exceto quando indicado de outra forma
Ativo
31/12/2015 31/12/2014
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa ...........
14
37
Créditos Diversos a Receber ..............
54
Lucros a Receber de Investidas .........
761
Outros Valores a receber ..................
179
3
1.008
40
Não circulante
Investimentos .....................................
27.322
19.999
Imobilizado ........................................
10.920
50
38.272
20.049
Total do ativo ........................................
39.250
20.089
Passivo e patrimônio líquido ...............
31/12/2015 31/12/2014
Circulante
Fornecedores ......................................
102
14
Empréstimos e Financiamentos .........
176
Títulos a Pagar ...................................
1.063
Outras Contas a Pagar ........................
183
96
1.524
110
Não circulante
Títulos a Pagar ...................................
275
Empréstimos com partes Relacionadas
20
20
Empréstimos e Financiamento...........
2.769
3.064
20
Patrimônio líquido
Capital social .....................................
15.360
7.500
Reserva de Lucros..............................
19.302
12.287
Recursos para Aumento de Capital ....
172
34.662
19.959
Total do passivo e patrimônio líquido
39.250
20.089
Demonstrações do resultado
Em reais mil, exceto quando indicado de outra forma
Operações Continuadas
31/12/2015 31/12/2014
Equivalência Patrimonial do Período
8.029
11.310
Lucro (prejuízo) bruto ........................
8.029
11.310
Despesas trabalhistas ........................
(249)
(65)
Despesas gerais e administrativas ......
(362)
(44)
Despesas com aviação ......................
(98)
Lucro (prejuízo) operacional .............
7.320
11.201
 5HFHLWDV¿QDQFHLUDV ...........................
27
1
 'HVSHVDV¿QDQFHLUDV .........................
(332)
Despesas Financeiras, líquidas............
(305)
1
Lucro (prejuízo) do período ................
7.015
11.202
Ricardo Ribeiro Tavares
Diretor
Daniel Gualberto
Contador - CRC MG 090.137/O-0
12 cm -25 1113588 - 1
CONSÓRCIO CEMIG - CEB.
EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO. Contrato nº
06/2016. Espécie: Termo de Apostilamento ao Contrato nº 06/2016 Partes: Consórcio CEMIG - CEB e Senco Operação e Manutenção Industrial Ltda. Data da assinatura do Aditivo: 09/06/2018. Objeto: Prorrogação do prazo de vigência, reajustamento dos insumos e mão de obra
com suplementação de verba para o novo período. O prazo de vigência
do instrumento principal fica prorrogado por 12 (Doze) meses contados de seus vencimentos. Os recursos financeiros serão suplementados
em R$ 2.001.069,63 (Dois milhões, um mil, sessenta e nove reais e
sessenta e três centavos). Assinatura pelo Consórcio CEMIG - CEB:
Cibele Soares Dias dos Anjos - Diretora de Operação e Manutenção
e Aurélio Jackson Fernandes Mazeto - Diretor Administrativo Financeiro e Assinatura pela Senco Operação e Manutenção Industrial Ltda:
Otávio Gomes de Menezes Neto e Tamara de Souza Jorge - Representantes Legais.
4 cm -25 1113584 - 1
IMED – INSTITUTO DE MEDICINA,
ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO,
comunica e torna público que disponibilizará no seu site (www.imed.
org.br), a partir do dia 26/06/18, todas as informações e procedimentos
dos processos seletivos para contratação de serviços relacionados ao
gerenciamento e execução das ações e serviços de saúde nas Unidades de Saúde da Rede Assistencial da Supervisão Técnica de Saúde
de Alfenas-MG.
2 cm -25 1113686 - 1

BETIM SHOPPING LTDA.
- CNPJ n° 15.573.630/0001-22 - NIRE 3120952883-0 - Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária - Ficam convocados os
sócios da Betim Shopping Ltda., (“Sociedade”) a se reunirem em AGE,
a ser realizada em 1ª convocação no dia 04/07/2018, às 18h30, na sede
da Sociedade, em Betim/MG, Av. Edméia Mattos Lazzarotti, 1.655,
Angola, CEP: 32.604-155, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem
do dia: 1. Análise do status atual da operação de venda do Empreendimento, de acordo com o Compromisso de Compra e Venda de Imóvel
e Outras Avenças assinado no dia 20/04/2018; 2. Eleição e/ou reeleição
dos administradores da Sociedade, fixando-se a respectiva remuneração global ou individual e o prazo de mandato; 3. Modificação do caput
da cláusula 2ª do contrato social, a fim de incluir a atividade de compra e venda de imóveis, como objeto social da Sociedade; 4. Alteração
da cláusula 3ª do contrato social para fazer constar que a fração do
capital social da sócia Tutelar foi devidamente integralizado, conforme
deliberado e informado na ata de AGE realizada 22/11/2017, registrada
na Jucemg sob o nº 6483840. 5. Modificação das cláusulas 5ª e 6ª do
contrato social, de forma a atribuir à assembleia geral a competência
para a eleição e/ou destituição dos administradores da sociedade, sem
a necessidade de nomeação direta no contrato social, além da inserção
de regras para a outorga de procuração e demais ajustes que se tornem
necessários; 6. Modificação do § 7º, relativo à cláusula 6ª do contrato
social, para inserir que as assembleias gerais da sociedade serão instaladas, em 1ª convocação, com a presença de sócios que representem o
quórum mínimo exigido pela legislação em vigor; 7. Eleição dos membros titulares e suplentes para compor o Conselho Fiscal, com a consequente fixação da remuneração dos membros eleitos e definição do
prazo de mandato; 8. Modificação da cláusula 12, do contrato social,
para adequar as disposições do conselho fiscal à legislação em vigor,
possibilitando a eleição dos membros titulares e suplentes pela assembleia geral, sem a necessidade de indicação dos eleitos no contrato
social, fixando-se o prazo máximo de mandato e demais ajustes que se
tornem necessários; 9. Definir a lei 6.404/1976 como norma de regência supletiva da Sociedade, com a consequente inserção, na cláusula
13 do contrato social, da referida disposição de regência supletiva; 10.
Consolidação do contrato social da Sociedade, mediante a celebração
da 6ª alteração contratual, caso as modificações propostas na ordem do
dia restem aprovadas. 11. Outros assuntos de interesse da Sociedade.
Betim/MG, 19/06/2018. Ruy Barbosa de Araújo Filho - Diretor; Juarez
Lopes da Silva - Diretor
9 cm -25 1113490 - 1
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 -25 1113313 - 1
BELGO-MINEIRA COMERCIAL EXPORTADORA S.A.
CNPJ/MF 17.633.108/0001-14
NIRE 31300002934
Companhia Fechada
CERTIDÃO ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018
1. Data, hora e local. Realizada em 27 de abril de 2018, às 10 horas, na
sede social da Companhia, na Avenida Carandaí, nº 1.115, 14º andar,
Bairro: Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 30130-915.
2. Convocação e presença. Dispensada a convocação, face à presença
de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/1.976
(“Lei das S.A.”). Presente, ainda, o Diretor-Presidente da Companhia,
o Sr. Alexandre Augusto Silva Barcelos. 3. Mesa. Alexandre Augusto
Silva Barcelos, Presidente da Mesa; Marina Guimarães Soares, Secretária. 4. Lavratura. Ata lavrada na forma sumária, nos termos facultados
pelo art. 130, parágrafo 1º da Lei das S.A. 5. Ordem do dia e deliberações. Por unanimidade dos votos dos presentes, observados os impedimentos legais, foram discutidas e aprovadas as seguintes matérias: 5.1.
Relatório Anual da Administração. Foi aprovado, em sua íntegra e sem
quaisquer restrições, o Relatório Anual da Administração referente ao

