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EMPRESAS

Brasil registra 1,4 mi de

novos negócios em 4 meses
|

PAÍS TEM MAIS DE 18 MILHÕES DE EMPRESAS ATIVAS, SEGUNDO O MINISTÉRIO DA ECONOMIA

 AGÊNCIA BRASIL

O

Brasil alcançou a
marca de 1,4 milhão
de novos negócios
abertos, de maio a agosto
de 2021. Nesse período, o
saldo positivo de empresas
em funcionamento no país
chegou a 936.229. O saldo
é a diferença entre todos os
negócios abertos (1.420.782)
e fechados (484.553) no período. O total de empresas ativas no Brasil é de 18.440.986.
Os dados são do Boletim do
Mapa de Empresas do Ministério da Economia, divulgado
nesta quinta-feira (30).
De acordo com o boletim,

o último quadrimestre segue
a tendência já observada
nos períodos anteriores, em
que o número de empresas
abertas ultrapassou a marca
de 1 milhão. O crescimento
registrado nos meses de maio
a agosto de 2021 representa
aumento de 1,9% em relação
ao quadrimestre anterior e de
26,5% em comparação com o
mesmo período de 2020.
Segundo o Ministério da
Economia, o Mapa de Empresas aponta ainda que
a Região Norte é um dos
destaques na abertura de
empresas no país no período
de maio a agosto, com quatro
estados entre os cinco pri-

Cartório Coromandel
Endereço: Travessa Abel Garcia, 46, Centro, Coromandel, MG - 38550-000
EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE COROMANDEL - EDITAL DE INTIMAÇÃO
O/A Oficial do Cartório Coromandel, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, MARCOS VINICIO RAMOS DINIZ, CPF/CNPJ nº 06567669640, que
está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), preferencialmente,
ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ou ao endereço do Cartório
Coromandel, Travessa Abel Garcia, 46, Centro, Coromandel, MG - 38550-000, no horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última publicação deste edital, que será
publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 25.873,83, em 27/09/2021, sujeito à atualização
monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo pagamento, somando-se
também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao contrato nº 144441037813-8 e
garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) nº(s) 10291, do Livro 2 –
Registro Geral, do Cartório Coromandel . Na hipótese de o pagamento ser efetuado diretamente ao
credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Coromandel. Caso o pagamento não seja realizado
diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário ou a seu cessionário. O não
cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o direito de consolidação da
propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do art.
26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento do(a) devedor(a), expediu-se este
edital.
Coromandel, 28 de Setembro de 2021
Ari Álvares Pires Neto
Oficial de Registro

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - UBERLÂNDIA/MG

Aviso Edital de Licitação - Processo Licitatório nº 113/2021 - Tomada de Preços - "Menor Preço
Item". O Diretor Geral do Departamento Municipal de Água e Esgoto - DMAE, no uso de suas
atribuições legais, torna público que fará realizar no dia 20 de outubro de 2021 às 09:00 horas, no
Auditório da Autarquia, situado nesta cidade de Uberlândia - MG, à Av. Rondon Pacheco nº 6400,
Bairro Tibery, CEP nº 38.405-142, em ato público, o Processo Licitatório nº 113/2021, na Modalidade
"Tomada de Preços", do tipo "Menor Preço Item". O Processo Licitatório, visa contratar empresa para
o fornecimento de vários tipos de ferramentas de uso profissional e de equipamentos, em atendimento
às Diretorias Técnica e Financeira, estando o edital à disposição dos interessados, no endereço
eletrônico www.dmae.mg.gov.br ou na Diretoria de Suprimentos, das 09:00 às 16:00 horas.
Uberlândia, 30 de setembro de 2021. Adicionaldo dos Reis Cardoso - Diretor Geral do DMAE.
Callink Serviços de Call Center Ltda. comunica a funcionária YONARAH EVANGELISTA SANTOS
(CTPS 006707396/série 0040 MG) que, considerando sua ausência injustificada do trabalho por
mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, a mesma está dispensada, a partir da
presente data, 29/09/2021, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT. Fica
a funcionária comunicada que deverá apresentar sua CTPS no dia do acerto rescisório, junto ao
Atendimento RH da empresa, para as devidas anotações e baixa, bem como deverá entregar no
prazo de 48 úteis em aludido departamento todos os equipamentos e materiais relativos à empresa,
tais como: crachá, cartão Policard farmácia, cartão Unimed, cartão Uniodonto, cartão Cinépolis,
uniforme, had-fone, cadeado do armário e tudo mais . Fica a funcionária comunicada que o acerto
rescisório/homologação será dia 07/10/2021 às 14:00 no Atendimento RH, no seguinte endereço:
Rua Niterói, nº 1771.

meiros no ranking que mede
o crescimento percentual de
negócios abertos. O Acre foi
o estado que apresentou o
maior crescimento percentual
no período, com aumento de
26,6% em relação aos primeiros meses de 2021 e de
41,7% quando comparado
com o segundo quadrimestre
de 2020. Em seguida, no
ranking estão os estados do
Amapá, Rondônia, Alagoas e
Roraima.
 SETORES
A atividade econômica

que representou o maior fluxo
de novos negócios foi a de
comércio varejista de artigos
do vestuário e acessórios,
com 82.943 novas empresas
abertas. Houve aumento de
11% em relação aos primeiros
meses de 2021 e de 20,7%
em relação ao segundo quadrimestre de 2020. De acordo com o ministério, outros
ramos que tiveram destaque
foram os de promoção de vendas (67.888 abertas), cabeleireiros, manicure e pedicure
(46.137 abertas) e obras de
alvenaria (45.957 abertas).
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL
CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA

O SECOVI Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Comerciais
e Residenciais, Condomínios Comerciais e Residenciais e Shopping Centers do Triângulo Mineiro e Alto
Paranaíba, em conformidade com o disposto nos arts. 24 a 29 de Estatuto Social CONVOCA a categoria
econômica representada para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada na sede do
SECOVI, situado na Av. Ubiratan Honório de Castro nº 220, Bairro Santa Mônica, no dia 06 de outubro
de 2021, às 16:00 horas, para deliberação da seguinte ordem do dia:
a) Contribuição Confederativa – Aprovação e definição do valor e vencimento da contribuição
confederativa para o exercício 2021.
A Assembleia será instalada com a presença de no mínimo 50% dos associados, em primeira chamada,
ou meia hora mais tarde, em segunda chamada com qualquer número de presentes. As empresas e
condomínios associados e em dia com as mensalidades sindicais poderão ser representados pelos seus
sócios proprietários, síndicos ou prepostos, com os respectivos documentos comprobatórios.
Uberlândia-MG, 30 de setembro de 2021

Ronaldo Arantes de Mendonça
Mendon
Presidente – SECOVI-TAP
AVISO DE LEILÃO PÚBLICO EXTRAJUDICIAL PRESENCIAL E ONLINE 01-2021
Á PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIMARÂNIA-MG torna público, que levará á
LEILÃO PÚBLICO PRESENCIAL NO Parque de Exposições “Vicente Ferreira dos
Santos” a Rua Conselheiro Rufino, nº 70, Bairro Centro em Guimarânia/MG, E
ONILINE PELO SITE WWW.RAFAELLEILOEIRO.COM.BR NO DIA 04 DE OUTUBRO
DE 2021 ÁS 10h00min. 01 TRATOR VALTRA, 01 PÁ CARREGADEIRA LIUGONG, 01
VW GOL, 01 FIAT UNO, 01 MOTOCICLETA SHINERAY, 02 FIAT STRADA, 01
RENAULT KWID, 01 GM MONTANA, 01 VAN CITROEN, 06 LOTES DE SUCATAS
DIVERSAS. Visitação no mesmo local do leilão até o inicio do leilão. Edital e informações: www.rafaelleiloeiro.com.br 34-99116-3933.
Rafael Araújo Gomes - Leiloeiro Público Oficial - JUCEMG Nº 941
Callink Serviços de Call Center Ltda, comunica a funcionária VITORIA FERREIRA DOS SANTOS
(CTPS 001143482/série 0060 MG) que, considerando sua ausência injustificada do trabalho por
mais de 30 dias, faltando às suas atividades profissionais, a mesma está dispensada, a partir da
presente data, 29/09/2021, por desídia e abandono de emprego, art. 482, alíneas “E” e “I” CLT. Fica
a funcionária comunicada que deverá apresentar sua CTPS no dia do acerto rescisório, junto ao
Atendimento RH da empresa, para as devidas anotações e baixa, bem como deverá entregar no
prazo de 48 úteis em aludido departamento todos os equipamentos e materiais relativos à empresa,
tais como: crachá, cartão Policard farmácia, cartão Unimed, cartão Uniodonto, cartão Cinépolis,
uniforme, head-fone, cadeado do armário e tudo mais. Fica a funcionária comunicada que o acerto
rescisório/homologação será dia 07/10/21 às 14:00 horas no Atendimento RH, no seguinte
endereço: Rua Niterói, nº 1771.
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