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Produção de aço 
registrou aumento 
de 16% em Minas

MARA BIANCHETTI

Das quase 21 milhões de 
toneladas de aço bruto pro-
duzidas no Brasil entre janeiro 
e julho de 2021, Minas Gerais 
respondeu por 29,4% ou 6,17 
milhões de toneladas. Embora 
o Estado tenha perdido mer-
cado no último ano, já que nos 
primeiros sete meses de 2020 
detinha 30,9% de market share, 
permanece na liderança do 
parque siderúrgico nacional 
e pode voltar a ganhar espaço 
a partir de importantes e vul-
tosos investimentos previstos 
para os próximos exercícios 
em aumento de produção.

O Rio de Janeiro aparece 
em segundo lugar com 28,1% 
do mercado e o Espírito Santo 
logo em seguida com 20,8%. 
Segundo dados do Instituto 
Aço Brasil, a fatia perdida 
por Minas no último ano 
foi absorvida pelo estado 
capixaba, que de janeiro a 
julho de 2020 respondia por 
16,8% do mercado, enquanto 
a produção fluminense era de 
29,8% há um ano.

A produção de aço minei-
ra passou de 5,318 milhões 
de toneladas no acumulado 
de janeiro a julho do ano 
passado para 6,170 em 2021, 
um aumento de 16% entre 
os exercícios. No País, o in-
cremento chegou a 22% no 
mesmo comparativo e, confor-
me o Aço Brasil, os números 
mostram que a indústria bra-

sileira do aço está produzindo 
e atendendo seus clientes 
em volumes superiores aos 
verificados antes do início 
da pandemia do Covid-19.

Neste contexto, em junho, a 
entidade revisou as expectati-
vas pela segunda vez em 2021, 
a partir da demanda crescente 
advinda de diferentes setores. 

A nova estimativa é que a 
produção de aço bruto no 
País aumente 14% em 2021, 
chegando a 35,8 milhões de 
toneladas - que, se se con-
cretizada, representará novo 
recorde histórico para o setor 
nacional.

“Construção civil, indústria 
de veículos e máquinas estão 
retomando, bens de capital, 

linha branca também têm tido 
retomada muito consistente 
do consumo”, ressaltou o 
presidente do conselho do 
Aço Brasil e vice-presidente da 
Gerdau no Brasil, Argentina 
e Uruguai, Marcos Faraco, 
na época.

Na ocasião, o presidente-
-executivo do Instituto, Marco 

Polo de Mello Lopes, infor-
mou que o nível de utilização 
da capacidade instalada do 
setor estava em 73,5% - re-
sultado superior à média 
dos últimos cinco anos. O 
patamar considerado ideal 
pela indústria do aço é na 
faixa de 80%.

Expansão - Assim, as siderúr-
gicas mineiras seguem com 
os planos de expansão da 
produção. No início do mês, a 
Gerdau anunciou investimen-
to de R$ 6 bilhões no Estado, 
voltados à expansão, moder-
nização e aprimoramento de 
práticas ambientais e sociais 
nos próximos cinco anos. 

Conforme publicado, parte 
dos recursos será destinada à 
ampliação da capacidade de 

produção de bobinas quentes, 
em Ouro Branco, para 250 
mil toneladas/ano, o que 
representa uma expansão 
de 30% da produção atual. 
Localizada na região Central 
do Estado, a planta também 
vai duplicar a produção de 
perfis estruturais, que hoje 
é de 500 mil toneladas/ano, 
indo para 1 milhão de tone-
ladas/ano.

Também em função da 
demanda do mercado e 
perspectivas de crescimento 
econômico, a ArcelorMittal 
anunciou no último dia 11, 
que vai religar o laminador 
3 da usina de aços longos 
em João Monlevade (região 
Central) a partir de janeiro 
de 2022.

O laminador, parado desde 

a montagem em 2015, tem 
capacidade para 1 milhão 
de toneladas por ano, mas a 
companhia afirmou que “a 
produção se dará de forma 
gradual e alinhada à demanda 
do mercado”. A usina tem 
outros dois laminadores e 
uma capacidade instalada 
de 1,2 milhão de toneladas.

O equipamento receberá 
no acumulado desde 2015 até 
a reativação R$ 580 milhões 
em investimentos, sendo que 
mais de 90% do valor foi de-
sembolsado na implantação.

Já a Usinas Siderúrgicas 
de Minas Gerais (Usiminas) 
retomou, em junho, a produ-
ção do alto-forno 2 da Usina 
de Ipatinga, no Vale do Aço. 
Com o retorno, a planta vol-
tou a operar a plena carga 
na produção de aço bruto. 
O equipamento tem capa-
cidade de produzir 55 mil 
toneladas de ferro-gusa por 
mês ou pouco mais de 600 
mil toneladas por ano.

A paralisação durou cerca 
de oito meses e, desde dezem-
bro de 2020, a Usiminas vinha 
trabalhando para a retomada 
da operação do forno. Foram 
investidos R$ 67 milhões no 
processo, que gerou cerca de 
600 empregos temporários 
durante as obras, conduzidas, 
entre outras empresas, pela 
Usiminas Mecânica.

SIDERURGIA

No País, incremento chegou a 22% de janeiro a julho

Diante do atual cenário, siderúrgicas mineiras seguem com os planos de expansão da produção
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“Nova estimativa é de que a produção 
de aço bruto no País aumente 14% em 
2021, chegando a 35,8 milhões de 
toneladas. Se concretizada, representará 
novo recorde histórico para o setor”

COIMBRA ESPORTE CLUBE LTDA
CNPJ 08.404.952/0001-82

Relatório da Administração - Exercício de 2020

ATIVO 2020 2019
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa ............. 1.047.668 5.916.412
Contas a receber ...................................  16.283.208 6.525.707
Impostos e contribuições a compensar 920.991 1.922.174
Outros créditos ...................................... 457.367 27.766

18.709.234 14.392.059
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
.  Contas a receber ................................ 6.211.734 5.561.482
.  Ativos fiscais diferidos ...................... 6.238.357 3.517.334
.  Materiais em estoque ........................ 640 13.103

12.450.731 9.091.919
Investimentos:
. Direitos econômicos sobre atletas
  formados ............................................. 34.494.521 34.567.959
. Direitos econômicos sobre atletas
  em formação ...................................... 16.644.501 16.644.501
. Participação em SCP´s ...................... 61.321 61.321
Imobilizado ............................................ 6.145.045 6.649.254
Intangível ............................................... 513.597 1.418.598

70.309.716 68.433.552
Total do ativo ....................................... 89.018.950 82.825.611

Hoje já bastante consolidada, a companhia observando seus
objetivos, deu continuidade aos investimentos durante o
exercício findo, que permitiram alcançar uma carteira de
investimentos na ordem de R$51.139.022 e Investimentos em
SCP’S na ordem de R$61.321, contabilizando prejuízo no
exercício de (R$2.816.616).
Para o exercício de 2021, acreditamos que a estratégia de
atuação adotada pela companhia, permitirá manter seus
investimentos, bem como poder criar a possibilidade de
aumentar sua participação neste mercado que continua sendo

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019 (Valores em reais – R$ 1,00)
PASSIVO 2020 2019
CIRCULANTE
Salários a pagar e Provisão de férias . 123.445 -
Impostos e contribuições ..................... 195.843 241.818
Valores a pagar/ aquisição de direitos 20.343.767 20.931.767
Valores a repassar/ comissões e
 particip. direitos ................................... 10.340.805 5.471.568
Outras contas a pagar ........................... 2.004.374 628.607

33.008.234 27.273.760

NÃO CIRCULANTE
Contrato de mútuo ................................ 2.000.000 -
Passivos fiscais diferidos ..................... 1.973.421 697.940

3.973.421 697.940

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social ......................................... 43.909.233 43.909.233
Reserva de Lucros ................................ 10.944.678 12.007.311
Lucro (prejuízo) líquido do exercício . (2.816.616) (1.062.633)

52.037.295 54.853.911

Total do passivo e Patrimônio líquido 89.018.950 82.825.611

promissor.
Queremos agradecer aos nossos parceiros, fornecedores,
funcionários e colaboradores, bem como a todos aqueles que de
alguma forma contribuíram para o sucesso da companhia, pela
confiança e atenção dispensadas à Vevent Empreendimentos e
Participações e de sua controlada Coimbra Esporte Clube Ltda,
no ano de 2020.

Belo Horizonte, 17 de agosto de 2021.
A Administração

2020 2019
RECEITAS OPERACIONAIS
Lucros na venda de atletas .................. 3.178.425 8.212.311
Receita por empréstimos de atletas .... - -
Receitas de patrocínios e outras .......... 2.401.276 1.537.674
Total ....................................................... 5.579.701 9.749.985
DESPESAS OPERACIONAIS
Administrativas e gerais ...................... (3.036.754) (4.226.970)
Despesas operacionais, incluindo

pessoal ................................................ (3.495.832) (3.130.729)
Despesas de viagens ............................. (47.156) (855.160)
Despesas tributárias .............................. (832.894) (453.606)
Baixa de investimentos em atletas ...... (3.198.115) (1.045.551)
Depreciação/ amortização ativo

imobilizado ......................................... (832.348) (737.376)
Amortização do intangível – atletas

federados ............................................ - (1.701.402)
Receitas (despesas) financeiras .......... 1.601.240 790.759
Ganho (perda) de variação cambial .. - -
Total ....................................................... (9.841.859) (11.360.035)
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ/ CSLL (4.262.158) (1.610.050)
IRPJ/ CSLL diferidos passivos – (prov.)

reversão .............................................. - 547.417
IRPJ/ CSLL diferidos ativos – provisão 1.445.542 -
Lucro (prejuízo) do exercício ............ (2.816.616) (1.062.633)

Diretoria
. Marcus Vinicius Fernandes Vieira

. Diego Alves Amaral
Contador

. Ronaldo Nunes Faria
  CRC/MG 018971/0-2

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCICIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Valores em reais  R$ 1,00)

Tomada de Preços n° 001/2021 - SR/PF/MG
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para reforma emergencial do telhado da Delegacia de Polícia Federal em 
Uberlândia/MG, localizada à Avenida João Naves de Ávila, n° 5800 - Bairro Pampulha, conforme condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.
EDITAL: a partir do dia 24/08/2021, através de “download” no site http://www.comprasgovernamentais.gov.br, no site 
https://www.gov.br/pf/pt-br/assuntos/licitacoes/2021/minas-gerais/  e demais documentos disponíveis de 09:00 às 12:00 e 
das 14:00 às 17:00 na Secretaria do Setor de Administração e Logística Policial da Superintendência Regional da Polícia 
Federal em Minas Gerais, telefone (31) 3330-5223.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 13:50 horas do dia 13 de setembro de 2021 na Secretaria do Setor de Administração 
e Logística Policial da Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais.
ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: ás 14:00 horas do dia 13 de setembro de 2021 no Telecentro da Superintendência 
Regional da Polícia Federal em Minas Gerais.
Endereço: Rua Nascimento Gurgel nº 30, bairro Gutierrez, Belo Horizonte, Minas Gerais.

SELOG/SR/PF/MG

AVISO DE LICITAÇÃO

POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MINAS GERAIS

MINISTÉRIO DA 
JUSTIÇA E 

SEGURANÇA PÚBLICA

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão: 30/08/2021, às 09:50hs / 2º Público Leilão: 31/08/2021, às 10:20hs 

FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Mat. JUCEMG nº 1030,  com escritório na Av. Barão 
Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG., autorizado por BANCO 
INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos 
do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, o 
seguinte imóvel urbano em lote único: Constituído pela fração ideal de 0,002406, do terreno formado pelos 
lotes 014A (com área de 2.059,58m²), 015A (com área de 2.033,81m²), 016A (com área de 1.976,52m²), 
017ªA (com área de 1.868,31m²), 018A (com área de 1.861,94m²), 019A (com área de 1.804,65m²), 020A 
(com área de 1.189,48m²), 021A (com área de 836,53m²), e 0,22A (com área de 2.207,61m²), todos do 
quarteirão 109, do Bairro Planalto, na capital de Belo Horizonte/MG, com limites e confrontações da planta 
respectiva, que corresponderá ao Apto. 607, Bloco 01, do Residencial Way Residence (em construção), 
situado à Rua Francisco Augusto Rocha, nº 101, com as seguintes características: 69,52m² de área priva-
tiva (principal); 69,52m² de área privativa (total); 36,21m²  de área de uso comum total; 105,73m² de área 
real total; com direito a vaga de garagem nº 529. AV.6127.703 (BAIXA DE CONSTRUÇÃO) Certifico baixa 
de construção e habite-se de 20/03/2018 para vários imóveis, entre eles o objeto desta matrícula. Imóvel 
objeto da Matrícula nº 127.703 do 5º Ofício de Registro de Imóveis de Belo Horizonte/MG. 1º PÚBLICO 
LEILÃO - VALOR: R$ 509.188,62 R$ (Quinhentos e nove mil cento e oitenta e oito reais e sessenta e 
dois centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 324.485,08(Trezentos e vinte e quatro mil quatro-
centos e oitenta e cinco reais e oito centavos),). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 
5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e 
registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel 
será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do 
arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: GLEIKA DA SILVA VILLARES, 
brasileira, solteira, Coordenadora de Filial, nascida em 21/11/1990, C.I MG-9.052.025, CPF: 105.739.436-
05, residente e domiciliada na Rua Professor Tristão da Cunha, nº 185, Bairro Planalto, Belo Horizonte/MG, 
CEP:31720-520 intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) 
comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das da-
tas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços 
constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel 
entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 
1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos,  despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já 
tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoria-
mente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.

EXPLORA VENTURES S.A. – CNPJ:10.344.934/0001-02 – NIRE: 31.3.0002740-6 – EDITAL DE CON-
VOCAÇÃO – Ficam os acionistas da Explora Ventures S.A., sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob 
o nº 10.344.934/0001-02 (“Companhia”), devidamente convocados para comparecer à Assembleia Geral Ex-
traordinária a realizar-se no dia 31 de agosto de 2021, às 14:00hs, no endereço Rua Plutão, nº 111, bairro Santa 
Lúcia, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.360-450, com a finalidade de deliberar a 
respeito da seguinte ordem do dia: a) exame, discussão e aprovação do Protocolo e Justificação de Incorpora-
ção, pela Companhia, da (i) Araras Mineração S.A., CNPJ 24.233.624/0001-17; (ii) Claritas Mineração S.A., 
CNPJ 13.711.748/0001-44; (iii) Mave Mineração S.A., CNPJ 10.305.631/0001-72, (iv) Metapi Mineração 
S.A., CNPJ 20.706.134/0001-30; (v) Mineração Terras Raras S.A., CNPJ 00.623.329/0001-09 (“Incorpora-
das”), firmado em 31 de agosto de 2021, pelas administrações da Companhia e das Incorporadas; b) ratificação 
da contratação das empresas especializadas responsáveis pela avaliação do patrimônio líquido contábil das 
Incorporadas, bem como pela elaboração dos respectivos Laudos de Avaliação; c) exame, discussão e aprovação 
dos Laudos de Avaliação;d) aprovação da incorporação das Incorporadas pela Companhia, na forma do Art. 227 
da Lei das S.A.; (e) aprovação do aumento do capital social da Companhia em razão das incorporações, com o 
valor do patrimônio líquido das Companhias incorporadas; (f) autorização à administração para praticar todos 
os atos necessários à implementação da incorporação e ratificação dos atos já praticados. Todos os documentos 
relativos à ordem do dia encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Belo Horizonte, 23 
de agosto de 2021. André Simão Osório de Barros – Diretor

REAL GOLDEN SECURITIZADORA S/A
CNPJ/MF 35.229.595/0001-36

NIRE 31300127664
Ata da 4ª Assembléia Geral Extraordinária - 
Data, Hora e Local: 20/07/2021, 14 h, na sede social 
da companhia, dispensada a convocação, Parágrafo 
4º, Art. 124, Lei 6.404/1976, presença confirmada 
de todos os acionistas. Presença: reuniram-se os 
acionistas da sociedade, representando a totalidade 
do capital social da Real Golden Securitizadora 
S/A: Albertino Mendonça da Silva, Plinio Marcos 
Mendonça. Deliberações: I- O Sr Presidente pôs 
em votação a análise da proposta da diretoria 
para emissão de 5.000 debêntures simples, no 
montante de R$5.000.000,00, ao valor unitário 
de R$1.000,00 cada uma, sendo aprovada pelos 
acionistas por unanimidade a referida emissão, 
conforme Escritura da 2ª Emissão Privada de 
Debêntures Simples, arquivada na Junta Comercial 
do Estado de Minas Gerais, anexo a Ata da AGE. 
Esta ata é extrato da Ata da 4ª AGE, servindo para 
fins legais de publicidade dos atos societários 
deliberados. Na qualidade de Presidente e 
Secretário da Assembléia, declaramos que a 
presente é cópia fiel da Ata original lavrada no livro 
próprio. Belo Horizonte/MG, 20 de Julho de 2021 
(a.a.) Albertino Mendonça da Silva - Presidente e 
Acionista, Plinio Marcos Mendonça - Secretário 
e Acionista. Junta Comercial do Estado de Minas 
Gerais - Certifico o registro sob o nº8733860 em 
18/08/2021 e Protocolo 216223563 - 17/08/2021. 
Marinely de Paula Bomfim - Secretária Geral.

M.I. MONTREAL INFORMÁTICA S.A.
CNPJ/MF nº 42.563.692/0001-26

Edital de Convocação - AGE. Ficam convocados
os Srs. Acionistas da M.I. Montreal Informática
S.A. (“Cia.”),  por acionista titular de mais de 5%
(cinco por cento) do capital social da Cia., em
conformidade com o disposto no art. 123 da Lei nº
6.404/1976,  a se reunirem em Assembleia Geral
Extraordinária a ser realizada no dia 1º de setembro
de 2021, às 10h, na sede da Cia., na Av. Professor
Magalhães Penido, 77, Aeroporto, cidade de Belo
Horizonte, Estado de Minas Gerais, para
deliberarem acerca dos seguintes assuntos: (i)
instalação do conselho fiscal e eleição de seus
membros; e (ii) fixação da remuneração dos
membros do conselho fiscal. Espólio de Paulo
Sergio de Assumpção (representado por Alexandre
Marques Assumpção).

Gustavo Costa A. Oliveira, Leiloeiro MAT. 
JUCEMG nº 507, realizará o leilão simultâneo, 
por meio do Portal: www.gpleiloes.com.br e 
presencial na Av. Nossa Senhora do Carmo, 
1650/42, Carmo, BH/MG. Leilão dia: 23/09/21 
às 15 Hs. Bens: Imóveis em MA, PR, ES e SP. 
Comitente: Banco Inter S.A. Informações e 
edital completo pelo site ou tel. (31) 3241-4164.

METAPI MINERAÇÃO S.A. – CNPJ: 20.706.134/0001-30 – NIRE: 31.3.0010849-0 – EDITAL DE CON-
VOCAÇÃO – Ficam os acionistas da Metapi Mineração S.A., sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ 
sob o nº 20.706.134/0001-30 (“Companhia”), devidamente convocados para comparecer à Assembleia Geral 
Extraordinária a realizar-se no dia 31 de agosto de 2021, às 14:00hs, no endereço Rua Plutão, nº 111, bairro 
Santa Lúcia, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.360-450, com a finalidade de 
deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:a) aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da 
Companhia pela Explora Ventures S.A., CNPJ 10.344.934/0001-02 (“Explora S.A”); b) ratificação da con-
tratação da empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido contábil da Companhia, 
bem como pela elaboração do respectivo Laudo de Avaliação; c) aprovação da incorporação da Companhia 
pela Explora S.A., nos termos do artigo 227 da Lei das S.A.; d) autorização aos administradores a praticarem 
os atos e providências necessárias à implementação da incorporação. Todos os documentos relativos à ordem 
do diaencontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Belo Horizonte, 23 de agosto de 2021. 
André Simão Osório de Barros – Diretor.

DÁVILA ARQUITETURA E ENGENHARIA S/A
CNPJ 05.391.121/0001-25 - NIRE: 3130009942-3

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser 
realizada no dia 31 de Agosto de 2021 às 9 (nove) horas, na sede social, na Av. Augusto de Lima, 479, 20º andar, 
sala 2016, Bairro Centro, Belo Horizonte/MG, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos: Ordem do Dia: 
1. Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária: (i) examinar, discutir e votar as contas e as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020; (ii) examinar, discutir e votar a pro-
posta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e a distribuição de 
dividendos; (iii) saída e eleição de membros do Conselho de Administração; (iv) assuntos gerais. 

Belo Horizonte, 18 de Agosto de 2021. 
Alberto Enrique Dávila Bravo - Presidente do Conselho Administrativo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – CONDOMÍNIO DO ED. VILA RICA – ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA – Convidamos todos os condôminos para a ASSEMBLÉIA a realizar-se no 
dia 20 (vinte) de setembro/2021, na Rua São Paulo 684, 13º andar bloco B, nos termos do Art. 7º 
parágrafo único da convenção do condomínio, em 1ª convocação às 19h e em 2ª convocação às 
19h30, com o nº regimental, para decidirem sobre a ordem do dia: a) prestação de contas período 
de 01/10/2020 a 31/08/2021. b) reajuste da taxa de condomínio. O último reajuste ocorreu em 
13/10/2017. Belo Horizonte, 20 de agosto de 2021. Cid Vieira Gonçalves - Síndico.

MAVE MINERAÇÃO S.A. – CNPJ: 10.305.631/0001-72 – NIRE: 31.3.0010134-7 – EDITAL DE CON-
VOCAÇÃO – Ficam os acionistas da Mave Mineração S.A., sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ 
sob o nº 10.305.631/0001-72 (“Companhia”), devidamente convocados para comparecer à Assembleia Geral 
Extraordinária a realizar-se no dia 31 de agosto de 2021, às 14:00hs, no endereço Rua Plutão, nº 111, bairro 
Santa Lúcia, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.360-450, com a finalidade de 
deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:a) aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da 
Companhia pela Explora Ventures S.A., CNPJ 10.344.934/0001-02 (“Explora S.A”); b) ratificação da con-
tratação da empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido contábil da Companhia, 
bem como pela elaboração do respectivo Laudo de Avaliação; c) aprovação da incorporação da Companhia 
pela Explora S.A., nos termos do artigo 227 da Lei das S.A.; d) autorização aos administradores a praticarem 
os atos e providências necessárias à implementação da incorporação. Todos os documentos relativos à ordem 
do diaencontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Belo Horizonte, 23 de agosto de 2021. 
André Simão Osório de Barros – Diretor.

MINERAÇÃO TERRAS RARAS S.A. – CNPJ: 00.623.329/0001-09 – NIRE: 31.3.0010717-5 – EDITAL 
DE CONVOCAÇÃO – Ficam os acionistas da Mineração Terras Raras S.A., sociedade anônima fechada, 
inscrita no CNPJ sob o nº 00.623.329/0001-09 (“Companhia”), devidamente convocados para comparecer à 
Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no dia 31 de agosto de 2021, às 14:00hs, no endereço Rua Plutão, 
nº 111, bairro Santa Lúcia, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.360-450, com a 
finalidade de deliberar a respeito da seguinte ordem do dia: a) aprovação do Protocolo e Justificação de Incorpo-
ração da Companhia pela Explora Ventures S.A., CNPJ 10.344.934/0001-02 (“Explora S.A”); b) ratificação da 
contratação da empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido contábil da Companhia, 
bem como pela elaboração do respectivo Laudo de Avaliação; c) aprovação da incorporação da Companhia pela 
Explora S.A., nos termos do artigo 227 da Lei das S.A.; d) autorização aos administradores a praticarem os atos 
e providências necessárias à implementação da incorporação. Todos os documentos relativos à ordem do dia 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Belo Horizonte, 23 de agosto de 2021. André 
Simão Osório de Barros – Diretor.

ARARAS MINERAÇÃO S.A. – CNPJ: 24.233.624/0001-17 – NIRE: 31.3.0011402-3 – EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO – Ficam os acionistas da Araras Mineração S.A., sociedade anônima fechada, inscrita no 
CNPJ sob o nº 24.233.624/0001-17 (“Companhia”), devidamente convocados para comparecer à Assembleia 
Geral Extraordinária a realizar-se no dia 31 de agosto de 2021, às 14:00hs, no endereço Rua Plutão, nº 111, 
bairro Santa Lúcia, na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, CEP 30.360-450, com a finalidade 
de deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:a) aprovação do Protocolo e Justificação de Incorporação da 
Companhia pela Explora Ventures S.A., CNPJ 10.344.934/0001-02 (“Explora S.A”); b) ratificação da con-
tratação da empresa especializada responsável pela avaliação do patrimônio líquido contábil da Companhia, 
bem como pela elaboração do respectivo Laudo de Avaliação; c) aprovação da incorporação da Companhia 
pela Explora S.A., nos termos do artigo 227 da Lei das S.A.; d) autorização aos administradores a praticarem 
os atos e providências necessárias à implementação da incorporação. Todos os documentos relativos à ordem 
do diaencontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia. Belo Horizonte, 23 de agosto de 2021. 
André Simão Osório de Barros – Diretor.

ORCASA - ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ 27.924.350/0001-09 - NIRE 31210872085

ATA DE ASSEMBLÉIA DE QUOTISTAS
1. Data, Hora e Local: 07 de julho de 2021, às 9:00 horas, no município de Nova Lima/MG, Avenida Alpina, 
nº 24, Bairro Vila Alpina, CEP 34.007-294. 2. Presença: Presente a totalidade dos quotistas, dispensando-se 
a convocação por edital, na forma da lei (art. 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/79). 3. Mesa: WALLACE 
ALMEIDA CALDAS, brasileiro, engenheiro civil, divorciado, nº do CPF 506.983.206-97, portador da CI MG-
2.201.546 (SSP/MG), residente e domiciliado a Alameda Davos, nº 24, bairro Vila Alpina, Nova Lima/MG, CEP 
34.007-302 e ORCAL LLC, sociedade de responsabilidade limitada, inscrita no CNPJ nº 28.125.949/0001-37, 
localizada 1395, Brickell Ave, Suíte 800, FL 33131, Miami, neste ato representada por sua procuradora Joana 
D’arc Mendes Moreira, brasileira, solteira, gestora ambiental, data de nascimento 25/06/1980, portadora CI 
MG-10.529.040 (SSP/MG) inscrita no CPF nº 043.695.496-63, residente e domiciliada Rua Vicente Celestino, 
112, Bairro Praia, Contagem/MG, CEP 32.044-400. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a Redução do Capital 
Social. 5. Deliberação: Os sócios, por unanimidade, aprovaram a seguinte deliberação: 5.1. Promover uma 
“Redução do Capital Social” de R$445.000,00 (quatrocentos e quarenta e cinco mil reais), passando o capital 
social de R$4.320.000,00 (quatro milhões, trezentos e vinte mil reais), para R$3.875.000,00 (três milhões, 
oitocentos e setenta e cinco mil reais); O valor da redução do capital social no montante de R$445.000,00 
(quatrocentos e quarenta e cinco mil reais), será liquidado mediante a devolução dos imóveis: Gleba 26, uma 
gleba de terras de denominação Fazenda das Araras, com a superfície de 5,22,00 ha, desmembrada da gleba 
maior de 622,02,00 ha, situada no lugar denominado SERRA DA MOEDA Distrito e Município de Moeda/MG, 
registrada no Cartório de Registro de Imóveis na Comarca de Belo Vale/MG, sob a matrícula 6.583, no valor de 
R$163.327,78 (cento e sessenta três mil, trezentos e vinte sete reais e setenta e oito centavos); Gleba 20, uma 
gleba de terras de denominação Fazenda dos Sabiás, com a superfície de 6,00,00 ha, desmembrada da gleba 
maior de 622,02,00 ha, situada no lugar denominado SERRA DA MOEDA Distrito e Município de Moeda/
MG, registrada no Cartório de Registro de Imóveis na Comarca de Belo Vale/MG, sob a matrícula 6.577, no 
valor de R$187.733,09 (cento e oitenta sete mil, setecentos e trinta três reais e nove centavos); Gleba 21, uma 
gleba de terras de denominação Fazenda dos Sofrês, com a superfície de 3,00,00 ha, desmembrada da gleba 
maior de 622,02,00 ha, situada no lugar denominado SERRA DA MOEDA Distrito e Município de Moeda/MG, 
registrada no Cartório de Registro de Imóveis na Comarca de Belo Vale/MG, sob a matrícula 6.578, no valor de 
R$93.866,54 (noventa e três mil, oitocentos e sessenta seis reais e cinquenta quatro centavos), e a importância 
de R$72,59 (setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) em moeda corrente do país ao sócio Wallace 
Almeida Caldas. A redução se fez necessário em virtude do valor do capital ser excessivo em relação ao objeto 
da sociedade. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram encerrados os trabalhos e autorizada 
a lavratura da ata em forma de sumário (art. 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76), tendo sido lida e aprovada 
pelos quotistas presentes, que também autorizaram o registro da ata com as assinaturas dos sócios: Wallace 
Almeida Caldas e ORCAL LLC, neste ato representada por sua procuradora Joana D’arc Mendes Moreira. Nova 
Lima/MG, 07 de julho de 2021. WALLACE ALMEIDA CALDAS - SÓCIO.

Global Saúde Biotecnologia S.A. 
CNPJ/ME nº 24.777.865/0001-27 (“Companhia”)

Edital de 2ª Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Considerando que a AGE convocada para o dia 21/08/2021 não alcançou o quórum necessário para instalação, conforme 
exige o art. 21, parágrafo terceiro do Estatuto Social, convoco, em 2ª convocação, os demais acionistas da Companhia, com 
fundamento no art. 124 da Lei nº 6.404/76, bem como no art. 21 do Estatuto Social da Companhia, para a participação em 
AGE, a ser realizada em 30/08/2021, às 14h, de forma exclusivamente presencial, na Cidade e Estado do RJ, na Avenida 
das Américas, nº 500, bloco 6, sala 206, Barra da Tijuca, CEP 22640-100, escritório administrativo onde os acionistas 
se reúnem presencialmente, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Aumento do capital social da Companhia 
em até R$3.000.000,00 (três milhões de reais); (ii) Reforma da estrutura e da composição da administração da Compa-
nhia; e (iii) Consolidação do Estatuto Social da Companhia. Para a participação na AGE o acionista deverá apresentar à 
Companhia o seu documento de identidade e, caso se faça representar por procurador, o instrumento de mandato com 
reconhecimento de firma do outorgante, observado ainda o disposto no art. 126, § 1º da Lei nº 6.404/76. 24/08/2021. 
José Alexandre Carneiro Borges – Acionista da Companhia.  (24, 25 e 26/08/2021)


