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PuBlICações de TerCeIros 
e edITaIs de CoMarCas

Prefeitura municipal 
de Belo Horizonte

PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo HoriZoNTE
seCreTarIa MuNICIPal de oBras e INFraesTruTura

CoMPaNHIa urBaNIZadora e de HaBITaçÃo 
de Belo HorIZoNTe – urBel

aVIso de lICITaçÃo
lICITaçÃo urBel/ sMoBI 005/2019 – TP - Processo nº 
01-094 .272/18-00
OBJETO: Contratação de levantamento topográfico para fins de regu-
larização fundiária no Conjunto Taquaril . ModalIdade: Tomada de 
Preços . TIPo de lICITaçÃo: Menor preço, aferido de forma global . 
reGIMe de eXeCuçÃo: empreitada por preço unitário . reCur-
SOS: Contrato de financiamento n.º 229.136-60/2007 firmado com 
Caixa econômica Federal – CeF, por meio do Programa PrÓ-Mo-
radIa, e provenientes do Fundo Municipal de saneamento, aloca-
dos no Fundo Municipal de Habitação Popular da secretaria Municipal 
de obras e Infraestrutura – sMoBI . daTa do JulGaMeNTo: 12 
de abril de 2019. HORÁRIO DO JULGAMENTO: 09h30m. OBTEN-
çÃo do edITal: o edital e seus anexos estarão à disposição dos 
interessados na supervisão administrativa e acervo – Protocolo Geral 
da sede da Companhia urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte 
– urBel, localizada em Belo Horizonte, MG, na avenida do Con-
torno, nº 6.664, 1º andar, bairro Funcionários, de segunda a sexta-feira, 
no horário de 9h às 12h e de 14h às 16h, e, também, no site www.prefei-
tura .pbh .gov .br/licitacoes  . as cópias poderão ser obtidas por meio digi-
tal, mediante o fornecimento pelo interessado de um Cd-r ou dVd-r 
não utilizado, ou por cópia reprográfica, com o recolhimento do valor 
correspondente através de depósito ou transferência direta em conta 
corrente da urBel, mediante apresentação de comprovante .
Belo Horizonte, 20 de março de 2019 .

Josué Costa Valadão
secretário Municipal de obras e Infraestrutura

7 cm -20 1205876 - 1
 PrEFEiTurA muNiCiPAL DE BELo HoriZoNTE

seCreTarIa MuNICIPal de oBras e INFraesTruTura
CoMPaNHIa urBaNIZadora e de HaBITaçÃo 

de Belo HorIZoNTe – urBel
aVIso de lICITaçÃo

LICITAÇÃO URBEL/ SMOBI 006/2019 - Processo nº 
01-114 .977/18-49
 OBJETO: Contratação de levantamento topográfico para fins de regu-
larização fundiária em parte do aglomerado da serra; Vila Ventosa; 
unidades habitacionais implantadas pela PBH; conjuntos ribeiro de 
abreu, Minas Caixa e Bonsucesso; e Comunidade dandara . Moda-
lIdade: Tomada de Preços . TIPo de lICITaçÃo: Menor preço, 
aferido de forma global . reGIMe de eXeCuçÃo: empreitada por 
preço unitário . reCursos: Fundo Municipal de Habitação Popular 
da secretaria Municipal de obras e Infraestrutura - sMoBI . daTa 
do JulGaMeNTo: 09 de abril de 2019 . HorÁrIo do JulGa-
MENTO: 09h30m. OBTENÇÃO DO EDITAL: O edital e seus anexos 
estarão à disposição dos interessados na supervisão administrativa e 
acervo – Protocolo Geral da sede da Companhia urbanizadora e de 
Habitação de Belo Horizonte – urBel, localizada em Belo Horizonte, 
MG, na Avenida do Contorno, nº 6.664, 1º andar, bairro Savassi, de 
segunda a sexta-feira, no horário de 9h às 12h e de 14h às 16h, e, tam-
bém, no site www.prefeitura.pbh.gov.br/licitacoes. As cópias poderão 
ser obtidas por meio digital, mediante o fornecimento pelo interessado 
de um CD-R ou DVD-R não utilizado, ou por cópia reprográfica, com 
o recolhimento do valor correspondente, através de depósito ou trans-
ferência direta em conta corrente da URBEL, mediante apresentação 
de comprovante .
Belo Horizonte, 20 de março de 2019 .

Josué Costa Valadão
secretário Municipal de obras e Infraestrutura

7 cm -20 1205873 - 1

Particulares e 
Pessoas Físicas

 ComPANHiA DE DESENVoLVimENTo DE 
iNFormáTiCA DE uBErABA – CoDiuB 

CoNVoCaçÃo asseMBlÉIa Geral ordINÁrIa e eXTra-
ORDINÁRIA A finalidade desta é convocar os Senhores Acionistas a 
se reunirem em assembleia Geral ordinária e extraordinária, a serem 
realizadas no dia 30 (trinta) de abril de 2019, às 10:00 (dez) horas, 
na sede da Companhia de desenvolvimento de Informática de ube-
raba - CODIUB, situada na Av. Dom Luiz Maria de Santana, n.º 146, 
bairro santa Marta, nesta cidade de uberaba/MG ., objetivando a deli-
beração referente a seguinte ordem do dia: I – ORDINÁRIA: A) Pres-
tação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2018. B) Eleição dos membros do Conselho Fiscal 
e respectivos suplentes . II - eXTraordINÁrIa: outros assuntos de 
interesse da Companhia . uberaba/MG ., 20 de março de 2019 . Compa-
nhia de desenvolvimento de Informática de uberaba – CodIuB luiz 
Eduardo da C. Peppe Diretor Vice-Presidente Evaldo José Espíndula 
diretor executivo .

4 cm -18 1204874 - 1

CENTrAL SuPErVArEJiSTA S/A
CNPJ/MF: 19 .450 .411/0001-07

NIRE: 3130010661-6
edITal de CoNVoCaçÃo

asseMBlÉIa Geral ordINÁrIa
o Presidente da “CeNTral suPerVareJIsTa s/a”, no uso das atri-
buições conferidas pelo art . 7º do estatuto social, convoca a assem-
bleia Geral ordinária para reunir-se no dia 28 de Março do corrente 
ano, às 18:30 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 
do capital com direito de voto, e, às 19:00 horas, em segunda convoca-
ção, com qualquer número, na sede da companhia no endereço da Via 
Manoel Jacinto Coelho Junior, 975, Bairro Campina Verde, Contagem, 
MG, CEP. 32.150-245, com as seguintes pautas: 1) Aprovação das con-
tas referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; 2) 
Deliberação para, nos termos da autorização contida no artigo 202, §3°, 
inciso II da Lei das S.A, definir a retenção e ou distribuição de todo 
lucro líquido referente ao exercício passado, não obstante às previsões 
contidas no artigo 21 do Estatuto; 3) Deliberação sobre distribuição de 
lucros por meio de ações mantidas em tesouraria pela Companhia; 4) 
Eleição da Diretoria; 5) Outros assuntos de interesse do grupo de acio-
nistas. ESCLARECIMENTOS: a) Os acionistas poderão fazer-se repre-
sentar na assembleia Geral por procuradores constituídos há menos de 
01 (um) ano, munidos de mandato com poderes específicos, observadas 
as disposições legais pertinentes .
Contagem/MG, 20 de Março de 2019 .

Gilberto assis Cardoso
diretor Presidente

6 cm -12 1202649 - 1

CoNSÓrCio iNTErmuNiCiPAL DE SAÚDE DA rEDE 
DE urGÊNCiA Do NorTE DE miNAS-CiSruN

PC 013/2019 PP 010/2019 Aq. de mat. e equip. médicos, medicamentos 
e materiais p/ desinfecção . declarada Inabilitada alts Com . Mat . equip . 
Hospitalares Eireli-EPP, CNPJ 22.846.832/0001-66- Repasse do item 
84 p/ Disfarmoc Dist. P. Farmaceuticos Ltda; Itens 152, 153, 161, 163, 
164, 165, 167, 168 e 218 p/ Multimedic Comercial Ltda-EPP; Item 249 
p/ Atuante Comercial Ltda-ME e itens 281 a 286, 288 e 289 p/ Nacio-
nal C. Hospitalar S/A. Desistência item 133 Nacional C. Hopitalar S/A. 
Ingrid r . Martins-Pregoeira .

3 cm -20 1206066 - 1

 ComPANHiA oPErACioNAL DE DESENVoLVimENTo, 
SANEAmENTo E AÇÕES urBANAS – CoDAu.

Torna público que remarcou licitação, sob modalidade PreGÃo Pre-
SENCIAL nº. 006/2019, do tipo menor preço global sobre regime de 
empreitada por preços unitários, objetivando a contratação de empresa 
especializada no ramo de engenharia para a construção de uma traves-
sia por método não destrutivo na BR-050, na malha urbana de Uberaba 
– MG, em atendimento à solicitação da diretoria de desenvolvimento 
e Saneamento. Leis Federais nº. 10.520/2002, 8.666/93, Lei Comple-
mentar nº. 123/06 e Decreto 3.555/00. Data/horário para realização da 
licitação: 09h do dia 04 de abril de 2019 . local aquisição do edital, 
entrega da documentação e proposta de preços, bem como abertura dos 
envelopes: av . saudade, 755 – uberaba/MG . Informações pelo telefone 
(0xx34) 3318-6036/6037. Site: www.codau.com.br. Uberaba/MG, 20 
de março de 2019, rodrigo sene Queiroz, Pregoeiro .

4 cm -20 1205981 - 1

ComPANHiA DE DESENVoLVimENTo DE 
iNFormáTiCA DE uBErABA – CoDiuB 

CNPJ: 18 .597 .781/0001-09 aVIso aos aCIoNIsTas a Companhia 
de desenvolvimento de Informática de uberaba - CodIuB, comu-
nica os acionistas da Companhia que se encontram à disposição para a 
devida apreciação, na sede social da empresa, situada na av . dom luiz 
Maria de Santana, Nº 146, Santa Marta, nesta cidade de Uberaba/MG., 
todos os documentos que se referem a Lei n.º 6.404/76, relativamente 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2.018. Uberaba/
MG . 20 de março de 2 .019 . Companhia de desenvolvimento de Infor-
mática de uberaba – CodIuB luiz eduardo da C . Peppe diretor Vice-
Presidente Evaldo José Espíndula Diretor Executivo.

3 cm -19 1205173 - 1

HiDrELÉTriCA CACHoEirÃo S.A.
CNPJ/MF: 08.596.628/0001-03 – NIRE 31300024466

aVIso aos aCIoNIsTas
 Encontram-se à disposição dos senhores acionistas da Hidrelétrica 
Cachoeirão s .a ., no escritório administrativo da companhia, na rua 
Moacyr Ávidos, nº 340, 1º andar,bairro Esplanada, Colatina (ES), os 
documentos a que se refere o artigo 133, da Lei nº 6.404/76, referentes 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018.

 Pocrane (MG),20 de março de 2019.
João Batista Zolini Carneiro

 Presidente do Conselho de administração 
3 cm -18 1205060 - 1

 SAAE – SETE LAGoAS/mG – 
CNPJ: 24.996.845/0001-47 - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2019- 
objeto: aquisição de kit e bomba dosadora diafragma sigma s2Cb, 
destinados para a ETA Rio das Velhas, conforme especificações conti-
das nos autos que segue em anexo ao processo .
Tal contratação se baseia no Art. 25, Inciso I, da Lei 8.666/1993. 
Proposta pelo setor de de gerência de àgua Eta Rio das Velhas, em 
20/03/2019 e ratificada pelo Diretor Presidente da Autarquia, Geraldo 
donizete de Carvalho, em 20/03/2019. 

2 cm -20 1205921 - 1

17 cm -18 1204598 - 1

INSTITUTO HERMES PARDINI S/A
CNPJ/MF nº 19.378.769/0001-76 - NIRE nº 3130009880-0
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO 

CVM nº 24.090
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 

GERAL ORDINÁRIA 
Ficam os acionistas do Instituto Hermes Pardini S/A (“Companhia”) 
convidados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária da 
Companhia (“AGO”), a ser realizada no dia 22 de abril de 2019, às 
11:00 horas, na Cidade de Belo Horizonte/MG, na Rua Aimorés, nº 

constantes da ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, 

exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 2. Deliberar 
sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018; e 3. Eleição dos membros 
do Conselho de Administração da Companhia e de seu Presidente; 

Companhia para o exercício social iniciado em 01 de janeiro de 2019. 
INFORMAÇÕES GERAIS: (i) Para participar da AGO, solicita-se 
ao acionista que apresente: (a) comprovante expedido pela instituição 

”), (b) 

ações nominativas, o extrato contendo a respectiva participação 

úteis antes da realização da AGO; e (c) na hipótese de representação 
do acionista, instrumento de mandato, o qual deverá (i) ter sido 

deverá comparecer à AGO munido de documentos que comprovem 

social de seu administrador, além da documentação societária 

documentação que comprova os poderes de representação deverá 
passar por processo de notarização e consularização1. Documentos 

mediante apresentação de tradução juramentada. (ii) Observados 
os procedimentos previstos na Instrução CVM nº 481, de 17 de 

Instrução CVM 481”), no 

Proposta da Administração para a AGO, o acionista poderá exercer 

de Voto à Distância disponibilizado no website da Companhia (www.
hermespardini.com.br/ri), no website da CVM ( ) e no 
website da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (www.b3.com.br). 

(cinco por cento) do capital social da Companhia poderão requerer a 

por Ações e na Instrução da CVM 481, relacionados às matérias a 
serem deliberadas na AGO encontram-se disponíveis aos acionistas na 
sede da Companhia, no website da Companhia (www.hermespardini.
com.br/ri), no website da CVM ( ) e no website da B3 
(www.b3.com.br).  (v) Os acionistas da Companhia interessados em 

deverão contatar a área de Relações com Investidores da Companhia, 

com.br Victor Cavalcanti 
Pardini - Presidente do Conselho de Administração. 1 Nos termos 

observados todos os seus termos e condições.

12 cm -19 1205433 - 1

ENERGISA S/A
COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF: 00.864.214/0001-06
NIRE: 31.3.000.2503-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL DE DEBENTURISTAS

Ficam convocados os Srs. Debenturistas da 8ª (oitava) emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirogra-
fária, com garantia adicional real, em duas séries, para distribuição 
pública, da Energisa S.A. (“Emissão”, “Debêntures” e “Compa-
nhia”, respectivamente) para se reunirem no dia 01 de abril de 2019, 
às 15 horas, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, no hotel 
“Transamerica Executive Faria Lima”, localizado na Rua Pedroso 
Alvarenga, nº 1.256, CEP 04531-004, em Assembleia Geral de De-
benturistas (“AGD”), a ser realizada, em segunda convocação, nos 
termos da “Escritura Particular da 8ª (Oitava) Emissão de Debêntu-
res Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, 
com Garantia Adicional Real, em até Duas Séries, para Distribuição 
Pública, da Energisa S.A.”, celebrada em 5 de junho de 2017, entre 
a Companhia e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários (“Agente Fiduciário”), conforme aditada de tempos em 
tempos (“Escritura de Emissão”), para deliberar sobre as seguintes 
ORDENS DO DIA: (1) anuência prévia para a não caracterização 
de Evento de Inadimplemento nas hipóteses de: (a) eventual não 
observância, pela Companhia, por 2 (dois) trimestres consecutivos, 
ao item (XVIII) da Cláusula 7.2 da Escritura de Emissão, que esta-

-
ríodos encerrados entre 31 de dezembro de 2018, inclusive, e 31 de 
dezembro de 2020, inclusive, desde que sejam observados os novos 

da administração disponível no site da Comissão de Valores Mobi-
liários e em ri.energisa.com.br;  (b) eventual não observância, pela 
Companhia, de obrigações e/ou ocorrência de Evento de Inadimple-
mento previstos na Escritura de Emissão por atos ou fatos ocorridos 
até 31 de dezembro de 2020, inclusive, relativos exclusivamente 
à Companhia de Eletricidade do Acre, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº 04.065.033/0001-70 (“Eletroacre”), e à Centrais Elétricas de 
Rondônia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.914.650/0001-66 
(“CERON”), em decorrência do fato de a Eletroacre e a CERON se 
tornarem controladas da Companhia; e (c) ocorrência de Evento de 
Inadimplemento e/ou declaração de vencimento antecipado de qual-
quer outra dívida da Companhia e/ou de quaisquer de suas contro-
ladas, controladoras ou coligadas, desde que sejam estritamente em 
decorrência das hipóteses descritas nas alíneas (a) e (b) acima. (2) 
autorização para o Agente Fiduciário praticar, em conjunto com a 
Companhia, todos os demais atos eventualmente necessários de for-

-
ma. Solicitamos que os Debenturistas que forem representados por 

representação na Assembleia Geral de Debenturistas, obedecidas as 
condições legais, preferencialmente até 2 (dois) dias úteis antes da 
data prevista para a realização da referida assembleia, para o endere-
ço eletrônico do Agente Fiduciário: assembleias@pentagonotrustee.
com.br. Cataguases, 19 de março de 2019. Maurício Perez Botelho 
- Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

 SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo-
SAAE DE LAGoA FormoSA/mG, 

torna público o extrato do 2º termo aditivo ao contrato nº 021/2018, 
com a empresa Prática Construtora Eireli, ref. construção de floculador 
e melhorias e adaptação nos decantadores existentes na estação de Tra-
tamento de Água. Valor: R$ 71.033,93. Júnia Cássia de Souza Oliveira- 
superintendente do saae .

 serviço autônomo de Água e esgoto-saae de lagoa Formosa/MG, 
torna público o extrato do contrato, nº 009/2019, com a Folha ltda, ref . 
prestação de serviços de publicações de atos administrativos. Vigência: 
12 meses. Valor por cm: R$ 4,33(Quatro reais e trinta e três centavos). 
Júnia Cássia de souza oliveira – superintendente do saae .

 serviço autônomo de Água e esgoto-saae de lagoa Formosa/MG, 
torna público o extrato do 1º Termo aditivo ao contrato nº 005/2019, 
com a Empresa Comercial Lagoense Ltda, ref. acréscimo nos preços 
dos combustíveis. Alcóol: R$ 3,15 Lt; Gasolina: R$ 4,70 Lt; Óleo Díe-
sel: R$ 3,70 Lt. Júnia Cássia de Souza Oliveira – Superintendente do 
saae .

 serviço autônomo de Água e esgoto-saae de lagoa Formosa/
MG, torna público o extrato do resultado do Pregão Presencial/regis-
tro de Preços nº 004/2019, ref. aquisição de diversos materiais(Tubos, 
Conexões, etc). Empresas vencedoras/Valor: ALC Tubos e Conexões 
Eireli – R$ 76.122,20; Rosilda da Silva Nascimento – R$ 4.769,10; 
C.E.MACEDO – Comércio de Mat.Hidráulicos Eireli – R$ 2.747,00. 
Júnia Cássia de sousa oliveira – superintendente do saae . 

6 cm -20 1205902 - 1

SErViÇo muNiCiPAL DE SANEAmENTo 
BáSiCo – SAAE/uNAÍ-mG.

EXTRATO REFERENTE AO CONTRATO Nº 09/2019, firmado 
em 01.03.2019, entre o Serviço Municipal de Saneamento Básico de 
unaí-MG e a empresa sB GesTÃo de Pessoas e orGaNIZa-
ções lTda . oBJeTo: avaliação de desempenho individual dos ser-
vidores. Valor: R$ 4.560,00. Vigência: 31-12-2019.
EXTRATO REFERENTE AO CONTRATO Nº 10/2019, firmado 
em 07.03.2019, entre o Serviço Municipal de Saneamento Básico de 
unaí-MG e a empresa roNIlda alVes FerreIra . oBJeTo: For-
necimento futuro e parcelado de lanches diários para os servidores do 
Saae/Unaí-MG. Valor: R$ 116.361,50.Vigência: 12(doze meses).
EXTRATO REFERENTE AO CONTRATO Nº 11/2019, firmado 
em 11.03.2019, entre o Serviço Municipal de Saneamento Básico de 
unaí-MG e a empresa rÔMulo JosÉ da sIlVa –Me . oBJeTo: 
fornecimento de gêneros alimentícios. Valor: 15.499,96. Vigência: 
31-12-2019.
EXTRATO REFERENTE AO CONTRATO Nº 12/2019, firmado 
em 11.03.2019, entre o Serviço Municipal de Saneamento Básico de 
unaí-MG e a empresa alerTa seGuraNça e saÚde oCuPa-
CIoNal . objeto: prestação de serviços referentes a exames clínicos 
e laboratoriais, e suas atualizações posteriores em especial a Nr-07 . 
Valor: R$ 6.535,00. Vigência: 31-12-2019. 

5 cm -20 1205720 - 1

 SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E 
ESGoTo DE CAETE/mG

 ToMada de Preços Nº:004/2019
O SAAE de Caeté-MG- Objetivo: Contratação de Empresa para o 
fornecimento de Combustíveis automotores  .abertura 09/04//2019 
às 14:00 horas -Rua Monsenhor Domingos, nº242,Centro,Caeté/MG-
Aquisição do Edital pelo endereço eletrônico pelo telefone (0XX)-31-
3651-5100.Caeté/MG,19/03/2019-Diêmerson Neves Porto-Presidente 
da C .P .l .

2 cm -20 1205805 - 1

SAAE-SErViÇo AuTÔNomo DE áGuA E ESGoTo 
DE GoVErNADor VALADArES/mG

edITal ProCesso lICITaTÓrIo Nº 009/2019
PreGÃo PreseNCIal Nº 009/2019

 o saae – serviço autônomo de Água e esgoto do Município de 
Governador Valadares, torna público que fará realizar o Processo lici-
tatório nº 009/2019, na modalidade de Pregão Presencial nº 009/2019 
- tipo menor preço global, que tem por objeto a CoNTraTaçÃo 
de eMPresaesPeCIalIZada ParaPresTaçÃo de ser-
VIço de eNGeNHarIa Para MaNuTeNçÃo, suBsTITuI-
çÃo, reCuPeraçÃo, soldas, usINaGeNs, INsTalações, 
CoNFeCções e MoNTaGeNs dos eQuIPaMeNTos HIdrÁu-
lICo-MeCÂNICos eM TuBulações de aço, BoMBas, 
esTruTuras e CHaPas MeTÁlICas . o edital encontra-se dis-
ponível no site: www.saaegoval.com.br, podendo ser obtido também 
através do email licitacao@saaegoval.com.br. O início de julgamento 
dar-se-á às 09h00min do dia 03 de abril de 2019.
 Governador Valadares, 20 de março de 2019. (a): Sebastião Pereira de 
siqueira - diretor Geral do saae .

4 cm -20 1205949 - 1

FBL S/A ADmiNiSTrAÇÃo E PArTiCiPAÇÕES

CNPJ / MF: 26.151.720/0001-41. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. 
Ficam os senhores acionistas da FBl s .a . administração e Participa-
ções convocados a se reunirem em Assembleia Extraordinária (AGE), 
a ser realizada na sede social, situada à rua antônio Frederico ozanan, 
nº 255, Bairro Centro, Ponte Nova, MG, às 11:00 (onze horas), em pri-
meira convocação, no dia 27 de abril de 2019 para deliberar sobre as 
seguintes propostas: (I) alterar a redação do artigo 5º do estatuto social; 
(II) alterar o artigo 31 do estatuto social, para reduzir o Dividendo Obri-
gatório de 25% (vinte e cinco por cento) para 5% (cinco por cento); (III) 
consolidar a redação do estatuto social. Instruções Gerais: (I) As infor-
mações e documentos relacionadas às matérias a serem deliberadas 
estão disponíveis aos acionistas na sede da Companhia; (II) A não con-
cordância com aprovação da redução do dividendo mínimo confere ao 
acionista o direito de recesso. Ponte Nova, 13 de março de 2019. Antô-
nio Bartolomeu Barbosa . Presidente do Conselho de administração
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