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Abate de bovinos sobe 
pelo 2º ano no País e 

de suínos bate recorde
São Paulo/Rio de Janeiro - 

O abate de bovinos no Brasil, 
o maior exportador mundial 
de carne bovina, cresceu pelo 
segundo ano consecutivo em 
2018, com alta de 3,4% ante 
2017, informou o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) ontem, 
destacando ainda recorde 
na atividade com suínos.

Ao todo, foram abatidos 
31,90 milhões de cabeças de 
bovinos, com expansão em 
17 das 27 unidades federa-
tivas do País. Mato Grosso, 
que detém o maior rebanho, 
abateu 414,73 mil cabeças a 
mais e puxou o incremento 
a nível nacional.

Na sequência, aparecem 
Rio Grande do Sul (+205,13 
mil), Paraná (+157,50 mil), 
Rondônia (+125,93 mil), São 
Paulo (+122,73 mil), Tocan-
tins (+86,94 mil), Santa Ca-
tarina (+44,32 mil), Minas 
Gerais (+33,88 mil) e Goiás 
(+27,90 mil). Por sua vez, 
Mato Grosso do Sul (-142,20 
mil cabeças), Pará (-27,89 
mil), Maranhão (-25,60 mil) 
e Espírito Santo (-23,15 mil) 
reportaram as quedas mais 
intensas em abates.

Considerando-se apenas 
o quarto trimestre de 2018, 
os abates de bovinos soma-
ram 8,14 milhões de cabe-
ças, quantidade 1% maior 
na comparação anual, mas 
1,7% inferior ante o trimestre 
imediatamente anterior.

Suínos - Em relação aos su-
ínos, o IBGE disse que os 
abates cresceram 2,4% no ano 
passado, para um recorde 
de 44,20 milhões de cabeças. 
Do total, 11,10 milhões se 
deram no quarto trimestre, 
com ligeiro aumento de 0,4% 
ante o período de outubro a 
dezembro de 2017.

A atividade em 2018 foi pu-
xada por Mato Grosso do Sul 
(296,40 mil cabeças a mais), 
Rio Grande do Sul (+194,72 
mil), São Paulo (+181,64 mil), 
Paraná (+86,80 mil), Santa 
Catarina (+80,43 mil), Mato 
Grosso (+69,34 mil), Minas 
Gerais (+62,69 mil) e Goiás 
(+46,73 mil).

Frangos - Já os abates de 
frangos caíram pelo segundo 
ano consecutivo em 2018, 
após recorde em 2016, com 
retração de 2,5%, totalizando 

5,70 bilhões de cabeças. O 
Brasil é o maior exportador 
global de carne de frango.

Houve reduções no abate 
em 13 das 24 unidades fede-
rativas, destacando-se Santa 
Catarina (-93,55 milhões de 
cabeças), Paraná (-50,50 mi-
lhões), São Paulo (-18,44 mi-
lhões), Minas Gerais (-17,04 
milhões), Mato Grosso do 
Sul (-6,00 milhões) e Distrito 
Federal (-62,96 mil cabeças).

Já os aumentos ocorre-
ram em Mato Grosso (+13,20 
milhões de cabeças), Goiás 
(+12,87 milhões), Pará (+9,29 
milhões), Bahia (+6,47 mi-
lhões) e Rio Grande do Sul 
(+5,40 milhões).

No quarto trimestre, foram 
abatidas 1,42 bilhão de cabe-
ças de frangos, uma queda de 
0,9% na comparação anual.

Ovos - Outro segmento 
agropecuário com recorde 
em 2018 foi a produção de 
ovos, que fechou o ano com 
3,6 bilhões de dúzias, um 
aumento de 8,6% em relação 
a 2017 e o maior resultado 
desde o início da pesquisa, 
em 1987.

A aquisição de leite pelas 

Brasília - Os Estados 
Unidos (EUA) e o Brasil 
não chegarão a um acordo 
sobre novas exportações 
brasileiras de carne bovina 
in natura a tempo da visita 
ofi cial do presidente Jair 
Bolsonaro a Washington, na 
próxima semana, disseram 
ontem duas fontes com 
conhecimento do assunto 
à Reuters.

“Não haverá tempo hábil 
para resolver essas questões 
até a visita, é um processo 
muito demorado para se 
tentar chegar a um acordo”, 
explicou uma das fontes.

Os EUA barraram as ex-
portações de carne bovina 
in natura há cerca de dois 
anos, na esteira de um es-

cândalo de segurança ali-
mentar na maior economia 
da América do Sul. À época, 
as autoridades sanitárias 
norte-americanas alegaram 
que chegaram a barrar 11% 
das remessas de carne in na-
tura, um percentual muito 
mais alto do que acontecia 
com importações de outros 
países.

O tema agora entrou na 
agenda da ministra da Agri-
cultura, Tereza Cristina, que 
planeja levar o assunto às 
conversas com as autori-
dades dos EUA durante a 
visita. Embora não importe 
atualmente o produto in 
natura do Brasil, os EUA 
são o principal destino dos 
embarques brasileiros de 

carne bovina processada, 
comprando 31 mil toneladas 
em 2018.

Uma das fontes, no en-
tanto, ressaltou que esse não 
é um tema que se resolva, 
nos EUA, por uma deter-
minação federal. “Pode 
até haver uma indicação 
do governo federal, mas 
o que pode acontecer é a 
autoridade sanitária dizer 
que não é possível agora”, 
disse. “É preciso chegar a 
um acordo sobre a qualida-
de e o nível da inspeção”.

Os EUA enviaram pedi-
dos adicionais de informa-
ção na semana passada, mas 
o requerimento do processo 
não parece ser problema, 
explicou a fonte.  (Reuters)

Acordo com EUA pode demorar

PECUÁRIA

Minas Gerais registrou crescimento nos dois segmentos

No último trimestre de 2018, os abates de bovinos no Brasil atingiram 8,14 milhões de cabeças
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Ficam convocados os senhores acionistas da Mercantil do Brasil Financeira S.A. - Crédito, Financiamento e 
Investimentos (“Companhia”) para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 16 de Abril de 2019, 
às 10:00 horas (“Assembleia”), na sede social da Companhia, na Rua Rio de Janeiro, 654/680 – 5º andar, 

www.
mercantildobrasil.com.br

MERCANTIL DO BRASIL FINANCEIRA S.A.
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

CNPJ Nº 33.040.601/0001-87
COMPANHIA ABERTA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

PRIMEIRA CONVOCAÇÃO 

ANDRADE GUTIERREZ ENGENHARIA S/A
CNPJ/MF nº 17.262.213/0001-94 – NIRE: 3130009183-0

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 21 de fevereiro de 2019.
Data, Hora e Local: Aos21 (vinte e um) dias do mês de fevereiro de 2019, às 10h(dez horas),na 
sede social da Companhia, em Belo Horizonte – MG, na Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jar-
dim, CEP 30110-937. Presenças: Andrade Gutierrez Investimentos em Engenharia S/A e Sole 
Administração e Participação Ltda., representando a totalidade do capital social. Presidência: 
Gustavo Braga Mercher Coutinho. Secretário: Fernando Orsini Rodarte. Convocação: dispen-
sada a publicação em virtude do comparecimento de acionistas representando a totalidade do 
capital social, nos termos do § 4º, do artigo 124 da Lei 6.404/76. Deliberações Unânimes: (i) 
Autorizar a Sucursal da Companhia na República da Argentina, Andrade Gutierrez Engenharia 
S.A.– Sucursal Argentina, a constituir associação na forma de Union Transitória de Empresas – 
UTE com a empresa SENER INGENIERÍA Y SISTEMAS ARGENTINA S.A.,em conformidade com 
as disposições legais da República Argentina, tendo por objeto a execução dos serviços de enge-
nharia, fornecimento, construção, montagem e start-up, na modalidade “turn key”, para conversão 
da Usina Termelétrica “Brigadeiro López” de ciclo simples para ciclo combinado, para o cliente 
CENTRAL PUERTO S.A.; (ii)Autorizar o representante legal da Sucursal, Glauber Diego Barreto 
Santos, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, portador do passaporte brasileiro FK370480, 
CI 5.420.757/SSPSE, CPF nº 041.416.474-11, e seu suplente, Rafael dos Santos Magalhães, 
brasileiro, casado, contador, passaporte brasileiroYC627406, CI 12.895.013/SSPMG, CPF nº 
068.872.556-26, ambos com endereço comercial em Av. Córdoba, 1318, Piso 12º, Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires, República Argentina, nomeados através da Ata de Reunião de Diretoria 
de 03/12/2018, registrada sob nº 7098326 em 13/12/2018,para, em conjunto ou separadamente, 
a assinar todos os atos,documentos e contratos necessários e obrigatórios para a constituição da 
UTE na República Argentina, bem como negociar as suas disposições e apresentar o registro da 
mesma, incluindo, mas não se limitando,perante a Inspetoria Geral da Justiça ou qualquer outra 
autoridade administrativa, ministérios, gabinetes, secretarias, autarquias, sejam elas no âmbito 
federal, estadual ou municipal,  na República Argentina, podendo, para tanto, subscrever todos 
os documentos necessários, nomear os administradores da UTE, contestar enventuais vistas ou 

necessários, declarações, inclusive perante a Agência Federal de Receitas Públicas e o Banco 
-

tos requeridos por lei, decretos, portarias,assim como, designar as pessoas que levarão a cabo 
referido registro da UTE na República da Argentina, outorgando-lhes amplos  poderes para tal 

Barreto Santos e seu suplente, Rafael dos Santos Magalhães, desde 03/12/2018, até a presente 
data. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia da qual se lavrou esta ata que, 
lida e aprovada, vai assinada por todos. Assinaturas: p/Andrade Gutierrez Investimentos em 
Engenharia S/A: Diretores: Fernando Orsini Rodarte e Gustavo Braga Mercher Coutinho. p/Sole 
Administração e Participação Ltda: Diretores: Gustavo Braga Mercher Coutinho e Daniel Santa 
Bárbara Esteves. A presente ata confere com a original lavrada no livro próprio. Fernando Orsini 
Rodarte – Secretário
7221677 em 13/03/2019 da Empresa Andrade Gutierrez Engenharia S/A, NIRE 3130009183-0 e 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Unimed Belo Horizonte Cooperativa de Trabalho Médico

CNPJ 16.513.178/0001-76
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital e de acordo com os artigos 48 c/c 64, inciso III do Estatuto Social da Unimed-BH 
e artigo 45 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, o Presidente da UNIMED BELO HORIZONTE 
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, Dr. Samuel Flam, convoca os médicos cooperados a se 
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se no Km de Vantagens Hall, 
localizado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, nº 230, Savassi, Belo Horizonte – MG, no dia 27 
de MARÇO de 2019 às 17h (dezessete horas), em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 
2/3 (dois terços) dos cooperados com direito a voto; às 18h (dezoito horas), em 2ª (segunda) 
convocação, com a presença de metade mais 1 (um) dos cooperados com direito a voto; e às 19h 
(dezenove horas), EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO, COM A PRESENÇA DE, NO MÍNIMO, 10 
(DEZ) COOPERADOS, para deliberar sobre os seguintes assuntos, constantes da 

ORDEM DO DIA 

1. Reforma do Estatuto Social da Cooperativa, compreendendo:

a. Alteração da redação do Art. 6, inciso VI – Adequação da redação.
b. Alteração da redação do Art. 18, parágrafo único – Adequação da redação à Lei 11.441. 
c.  Alteração da redação do Art. 32, inciso VIII – Proposta de critério de desempate referente à 

eleição de delegados.
d. Alteração da redação do Art. 71 – Proposta de forma de atuação do Conselho Técnico Societário.  
e. Alteração da redação do Art. 90 – Proposta de ampliação de critério para aposentadoria.

NOTA: Para efeitos legais, declara-se que o número de cooperados com direito a voto, nesta data, é 
de 5639 (cinco mil seiscentos e trinta e nove). 

Dr. Samuel Flam
Diretor-Presidente

Belo Horizonte, 15 de março de 2019.

ANDRADE GUTIERREZ S.A.
CNPJ/MF nº17.262.197/0001-30 – NIRE: 3130001481-9

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 12 de fevereiro de 2019.
Data, Hora e Local: Aos 12 (doze)dias do mês de janeiro de 2019, às 15h (quinze horas), na sede 
social da Companhia, na Av. do Contorno, nº 8.123, Cidade Jardim, em Belo Horizonte – MG, 
CEP 30110-937. Presenças: acionistas representando a totalidade do capital social, conforme 
assinaturas lançadas no livro “Presença de Acionistas”. Presidência: Sérgio Lins Andrade. Secre-
tário:  Álvaro Furtado de Andrade. Edital de Convocação: dispensada a publicação em virtude 
do comparecimento de acionistas representando a totalidade do capital social, em conformidade 
com o art. 124, §4o da Lei 6.404/76. Deliberações aprovadas por unanimidade: a) Demonstrações 

as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting 
Standards Board (IASB), e Demonstrações Financeiras individuais conforme práticas contábeis 
adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), com observância 
da Lei 6.404/76, ambas acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores 
Independentes; b) 

à página 4, caderno 2, e no Diário do Comércio de 09de fevereiro de 2019, à página 4, considerada 

-

tratado, foi encerrada a Assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada 
por todos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a assembleia da qual se la-
vrou esta ata que, lida e aprovada, vai assinada por todos. Assinaturas: p/Administradora Santo 
Estevão S/A: Sérgio Lins Andrade. p/Administradora Sant’Ana Ltda: Ângela Gutierrez.p/Admi-
nistradora São Miguel S/A: Eduardo Borges de Andrade e Álvaro Furtado de Andrade. Eduardo 
Borges de Andrade. Angela Gutierrez. Cristiana Gutierrez. Rafael Andrade da Cunha Pereira. 
Sérgio Lins Andrade. Álvaro Furtado de Andrade. p.p João Pedro Amado Andrade e Marcos 
Amado Andrade: Sérgio Lins Andrade. Rodrigo Werneck Gutierrez. A presente ata confere com 
a original lavrada no livro próprio. Álvaro Furtado de Andrade – Secretário. Junta Comercial do 

Gutierrez S/A, NIRE 3130001481-9 e protocolo 19/089.267-6 - 28/02/2019. (a) Marinely de Paula 

AG CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS S.A.
CNPJ/MF nº 39.469.291/0001-05 – NIRE: 3130001999-3

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 12 de fevereiro de 2019.
Data, Hora, Local: Aos 12 (doze) dias do mês de fevereiro de 2019, às 10h (dez horas), em sua 
sede social, na Rua dos Pampas, nº 568, sala 01, Prado, CEP 30411-030. Presenças: acionistas 
representando a totalidade do capital social. Presidência: Ricardo Coutinho de Sena. Secretário: 
Paulo Márcio de Oliveira Monteiro. Convocação: dispensada a publicação em virtude do compa-
recimento de acionistas representando a totalidade do capital social, nos termos do § 4º, do artigo 
124 da Lei 6.404/76. Deliberações aprovadas por unanimidade: a) Demonstrações Financeiras 

Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards 
Board (IASB), e Demonstrações Financeiras individuais conforme práticas contábeis adotadas 
no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), com observância da Lei 
6.404/76, ambas acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Inde-
pendentes; b) 

página 5, caderno 2, e no Diário do Comércio de 09 de fevereiro de 2019, à página 6, considerada 
-

a ser tratado, foi encerrada a Assembleia da qual se lavrou esta ata que, lida e aprovada, vai assi-
nada por todos. Assinaturas: p/ADPAR – Administração e Participações Ltda: Paulo Márcio de 
Oliveira Monteiro e Pedro Cavalcante Andrade. p/Andrade Gutierrez Engenharia S.A.: Ricardo 

-
da no livro próprio. Paulo Márcio de Oliveira Monteiro – Secretário. Junta Comercial do Estado 

e Serviços S/A, NIRE 3130001999-3 e protocolo 19/089.327-3 - 28/02/2019. (a) Marinely de Paula 

Circular nº 01/2019               
COOPERATIVA DE TRABALHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - ENGECOOP-MG - CNPJ nº 30.511.391/0001-70

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
A Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - ENGECOOP-MG, no uso das atribuições que 
lhe confere o Estatuto Social, convoca os cooperados para participarem das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que 
realizar-se-ão no dia 28 de março de 2019, na sua sede, localizada na Av. Álvares Cabral, nº 1.600, Santo Agostinho, 9º andar, 
em Belo Horizonte/MG, CEP. 30170-917, às 17:00 horas em primeira convocação, com 2/3 do número de cooperados; às 18:00 
horas, em segunda convocação, com metade mais um dos cooperados e às 19:00 horas, em terceira e última convocação, com 
50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de cooperados, prevalecendo o menor número, para deliberar 
a seguinte pauta: Assembleia Geral Ordinária: 1. Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do 
Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço geral; c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas 

plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte. 2. - Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes 

Sra. Maria 
Consuelita Oliveira que ocupava o cargo de Secretário, do Sr. Sérgio Márcio dos Reis que ocupava o cargo de Tesoureiro e da 
Sra. Roberta Oliveira Porto que ocupava o cargo de Vogal. Tendo em vista que na Assembleia Geral Extraordinária que se realizará 
nesta mesma data, as denominações de alguns cargos do Conselho de Administração sofrerão alteração através de reforma 
estatutária, a eleição aos cargos vagos do Conselho de Administração será para as seguintes Diretorias: Diretor Administrativo e 
Financeiro, Diretor de Operações e Diretor de Planejamento. 4. Eleição do Conselho Fiscal
e da Taxa de Manutenção; 
Administração e do Conselho Fiscal; 7. Outros assuntos. Assembleia Geral Extraordinária: 1. Reforma do estatuto. 2. Ampliação 

Considerando o disposto na Lei nº 12.690/2012, o quorum mínimo para a instalação da Assembleia é de 9 (nove) cooperados, 
levando em consideração o percentual de 20% do número de associados aptos. O Cooperado é proprietário e usuário dos serviços 
disponibilizados pela Cooperativa, portanto, sua participação é um direito e uma obrigação.

Belo Horizonte/MG, 13 de março de 2019. Júnia Márcia Bueno Neves - Presidente

COOPERATIVA AGROPECUARIA DA GRANDE BELO HORIZONTE LTDA – COOPGBH
CNPJ 17.345.182/0001-35 I.E. 062.134700.0096 AF 479/73 OCEMG 107

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
O Presidente da Cooperativa Agropecuária da Grande Belo Horizonte Ltda., no uso de suas atribuições que 

lhe confere o Art. 15 do Estatuto Social, convoca os senhores (as) associados (as) para se reunirem em AGO, 

a ser realizada em 26 de março de 2019, às 09:00 horas, em nosso Armazém no Anel Rodoviário Celso Mello 

Azevedo, 23.626, Bairro Eymard, nesta capital, em primeira convocação com a presença de 2/3 do número 

de associados, em segunda convocação às 10:00 horas, com a presença de metade mais um dos associados ou 

ainda em terceira convocação às 11:00 horas com a presença mínima de 10 (Dez) associados para deliberarem 

sobre a seguinte ORDEM DO DIA : 1) Prestação de contas do exercício de 2018, acompanhada do pare-
cer do Conselho Fiscal, do relatório de gestão; balanço patrimonial; demonstrativo dos resultados apu-
rados no exercício; demonstrativo das origens e aplicações de recursos do exercício; demonstração das 
mutações do patrimônio líquido do exercício; 2) Destinação das sobras; 3) Eleição dos novos membros 
do Conselho de Administração para o período 01/04/2019 a 31/03/2022 e do Conselho Fiscal para o pe-
ríodo 01/04/2019 a 31/03/2020 (Efetivos e Suplentes); 4) Fixação dos honorários do Conselho de Admi-
nistração e cédula de presença do Conselho Fiscal; 5) Assuntos de Interesse Geral.  Para efeitos Legais e 

Estatutários, declara-se que o número de associados da COOPGBH LTDA aptos é de 802 (Oitocentos e dois). 

Belo Horizonte, 11 de março de 2019. Carlos Batista Alves de Sousa - Presidente

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS CONTABILISTAS E CORRETORES 
DE SEGUROS DA GRANDE BELO HORIZONTE LTDA - SICOOB CREDITÁBIL.

ERRATA DE PUBLICAÇAO - DIARIO DO COMERCIO, BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE 
FEVEREIRO DE 2019 PAGINA 18. ¨Onde se lê: a ser realizada no dia 21 (vinte e um de março de 2019,  ¨leia-se: a 

com devida alteração.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCACÃO  

mil e quinhentos e quinze),  

João Victor Marçal 

NÁUTICO TRÊS MARIAS IATE CLUBE
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Sócios 
Proprietários do NÁUTICO TRÊS 
MARIAS IATE CLUBE, em dia com 
suas obrigações sociais, para participar 
pessoalmente, não podendo se fazer 
representar, inclusive por procurações, na 
forma do artigo 31, inciso I, do Estatuto 
Social, da Assembleia Geral Ordinária a se 
realizar no dia 26 (vinte e seis), terça-feira, de 
março de 2019, em primeira convocação as 
17:30 (dezessete e trinta) horas e em segunda 
e última convocação às 18:00 (dezoito) 
horas, em Belo Horizonte – MG, na Sede da 
Associação, na Rua Almirante Alexandrino, 

sobre aprovação das contas da Diretoria 
Executiva, Balanço e relatório do exercício 
de 2018, encerrados em 31 de dezembro.

Belo Horizonte, 15 de março de 2019

COSEMS/MG – CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ELEIÇÃO DA DIRETORIA EXECUTIVA E DO CONSELHO FISCAL – BIÊNIO 2019-2021

O Presidente da Comissão Eleitoral do COSEMS/MG, no uso das atribuições contidas na Portaria n°03/2019 e em observância ao 
disposto pelo artigo 7º, § 2º, do Estatudo, CONVOCA todos os seus membros a comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária 
para a Eleição da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, Biênio 2019/2021, que acontecerá no dia 16 de abril de 2019, as 9:00 
hs, em primeira chamada, a realizar-se no Hotel Dayrell, sito na rua Espírito Santo, nº 901, centro, Belo Horizonte/MG. Pauta:  
1) Eleição da Diretoria Executiva do COSEMS/MG; 2) Eleição do Conselho Fiscal. Edital disponível no site: www.cosemsmg.org.br.

Belo Horizonte, 15 de março de 2019. 
LUCIANO DE SOUZA ALCÂNTARA - PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO COSEMS/MG

AGROPÉU - AGRO INDUSTRIAL DE POMPÉU S/A
CNPJ/MF Nº 16.617.789/0001-64 - NIRE 3130000187-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
 Ficam os senhores acionistas convocados para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a
serem realizadas no dia 26/04/2019, às 10h, na sede da Companhia localizada à Rodovia 060, Km 82 - Fazenda
Barrocão, município de Pompéu - Minas Gerais, nos termos do artigo 7º do Estatuto Social para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: (i) - Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Contábeis, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; (ii) - Deliberar sobre a destinação do resultado
do exercício; (iii) - Ratificação da remuneração sobre Juros do Capital Próprio - JCP de 31/12/2018; (iv) - Outros
Assuntos de Interesse Social. A Companhia informa que se acham à disposição dos acionistas, em sua sede, os
documentos a que se referem o art. 133 da Lei 6.404/76. Pompeu/MG, 12 de março de 2019.

Geraldo Otacílio Cordeiro - Diretor Presidente.

MAMONEIRA AGROPASTORIL S/A
CNPJ nº 20.006.219/0001-05 - NIRE nº 3130009331-0

CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os senhores acionistas da Mamoneira Agropastoril S/A 
(Companhia), a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 28/03/2019, às 10:00h 
em sua sede social, na Fazenda Mamoneira, município de Natalândia/MG, para deliberarem sobre 
a ordem do dia: (i) Redução do Capital Social da Companhia por excesso nos termos do art.173, 
caput, da lei 6404/76; (ii) Alteração do Estatuto Social com a atualização do novo valor do capital 
social. Natalândia, 13 de março de 2019. José Aloizio Teixeira de Souza Junior - Presidente.

unidades benefi ciadoras do 
produto (24,45 bilhões de 
litros) manteve-se relativa-

mente estável, com cresci-
mento de apenas 0,5% em 
relação a 2017. Já a aquisição 

de couro por curtumes nacio-
nais cresceu 3% em relação 
a 2017. (Reuters/ABr)

Alvaro
Realce



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /PTB <FEFF005B0043006F006D0020006200610073006500200065006D002000270031003000300020006D00650064006900610020002D002D002D00200069006E007400650072006E006500740027005D0020005B0043006F006D0020006200610073006500200065006D00200027005B0049006D0070007200650073007300E3006F00200064006500200061006C007400610020007100750061006C00690064006100640065005D0027005D0020005500740069006C0069007A006500200065007300730061007300200063006F006E00660069006700750072006100E700F50065007300200064006500200066006F0072006D00610020006100200063007200690061007200200064006F00630075006D0065006E0074006F0073002000410064006F0062006500200050004400460020007000610072006100200069006D0070007200650073007300F5006500730020006400650020007100750061006C0069006400610064006500200065006D00200069006D00700072006500730073006F0072006100730020006400650073006B0074006F00700020006500200064006900730070006F00730069007400690076006F0073002000640065002000700072006F00760061002E0020004F007300200064006F00630075006D0065006E0074006F00730020005000440046002000630072006900610064006F007300200070006F00640065006D0020007300650072002000610062006500720074006F007300200063006F006D0020006F0020004100630072006F006200610074002000650020006F002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000650020007600650072007300F50065007300200070006F00730074006500720069006F007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


