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CASA DE SAÚDE SANTA MARTA S/A
CNPJ: 25.654.385/000-31 – NIRE: 313.000.250-71

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Senhores Acionistas convocados, nos termos do disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76, para compa-
recer à Assembleia geral Ordinária da Sociedade a ser realizada de forma DIGITAL, no dia 28/07/2020 às 19h, 
cuja participação dos Acionistas ocorrerá por VIDEOCONFERÊNICA com votação por meio de BOLETIM 
DE VOTO À DISTÂNCIA ou mediante manifestação de voto em Assembleia, para tratarem da seguinte ordem 
do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as 
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2. Deliberar sobre 
a proposta de destinação dos resultados e a distribuição de dividendos, relativos ao exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2019; 3. Deliberar sobre a eleição dos membros que irão compor a Diretoria da Sociedade e 
deliberação sobre a remuneração da Diretoria; 4. Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal da 
Sociedade e sua remune-ração; Instrução Adicionais: 1. Os documentos e propostas relacio-nados às matérias 
da assembleia ora convocada estão disponíveis aos Senhores Acionistas na sede da Sociedade e poderão ser 
disponibili-zados por e-mail mediante solicitação para adm@hospitalstamarta.com.br. 2. Os acionistas poderão 
ser represen-tados na Assembleia mediante a apresentação de documentos pessoais e do mandato de representa-
ção, outorgado na forma do paragrafo 1º, do art. 126 da Lei 6.404/76. A representação do mandato de procura-ção 
poderá ser por meio de procuração eletrônica ou digitalizada, resguardados os requisitos necessários à verificação 
de sua validade. 3. A Eleição para membros da Diretoria e Conselho Fiscal dar-se-a por chapa completa, devendo 
ser inscritas com 10 (dez) dias corridos de antecedência à Assembleia. 4. Diante dos desdobramentos causa-dos 
pela disseminação do COVID-19 no país, e tendo em vista as recomendações das autoridades governamentais 
brasileiras de se evitar reuniões e aglomerações de pessoas, bem como o transito de pessoas, a assembleia será 
realizada de forma DIGITAL, ficando os Senhores Acionistas cientes de que a participação na Assembleia po-
derá ser realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, cabendo ao acionista interes-sado em participar da Assembleia 
digital, a indicação de seu endereço eletrônico (e-mail), no prazo de 2 (dois) dias de antecedência à realização de 
Assembleia, diretamente à Sociedade, pelo endereço eletrônico: adm@hospitalstamarta.com.br, para recebimento 
das instruções para participação da Assembleia virtual. 5. O Boletim de Voto à Distancia será enviado diretamente 
ao acionista mediante solicitação por e-mail para adm@hospitalstamarta.com.br., e deverá ser devolvido à So-
ciedade no prazo de 2 (dois) dias de antecedência à realização da Assembleia diretamente para o e-mail adm@
hospitalstamarta.com.br. 6. Caso o acionista opte por não utilizar o Boletim de Voto deverá participar da Assem-
bleia para exercer deu direito de voto. 7. Para fins legais a Assembleia será considerada como realizada na sede 
da Sociedade, localizada em Uberlândia, Estado de Minas Gerais, Avenida Rondon Pacheco, nº 704, Copacabana. 
Uberlândia-MG, 24 de junho de 2020. Dr. Adelmo Divino de Faria – Diretor Administrativo.
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NIRE 31210556060 - CNPJ/MF 02.147.557/0003-47

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 15 DE JULHO DE 2020

1. Data/Hora e Local: Aos quinze dias do mês de julho do ano de 2020 (15/07/2020), às 18:00 
(dezoito) horas, na sede da sociedade, na Rua Lineu Anterino Mariano nº 75, Distrito Industrial, CEP 
38.402-346, em Uberlândia, Estado de Minas Gerais.
2. Convocações: Dispensadas, na forma do art.1.072, §2º, do Código Civil, em razão da presença de 
ambos os sócios e plena ciência manifestada por eles da Ordem do Dia, e da data, local e horário da 
reunião.
3. Presenças: Dos sócios Christiane Pedreiro Tannus e Paulo Sérgio Amaral Tonelli, representando a 
totalidade do quadro societário e do capital da sociedade.
4. Composição da Mesa: Sócia Christiane Pedreiro Tannus, presidente e sócio Paulo Sérgio Amaral 
Tonelli, secretário da mesa.
5. Ordem do dia: Deliberação sobre eventual redução do capital social em razão de excesso verificado 
face a alteração dos objetos sociais.
6. Debates e considerações preliminares: Após leitura da Ordem do Dia, seguiram-se debates, 
análises e finais deliberações, concluindo os sócios, após avaliações das duas últimas alterações e 
consolidações do contrato social, nas quais reduzido o objeto social, e dos balanços patrimoniais dos 
três últimos exercícios sociais, que: a)-Tendo a sociedade encerrado suas atividades fabris em 
29/06/2018, com a devolução do parque fabril que arrendava em Barretos/SP, e passado a dedicar-se 
apenas às atividades comerciais, restou reduzido drasticamente seu objeto social, desde então e 
nestes últimos dois anos, não havendo perspectiva favorável de retomada das antigas atividades 
fabris; b)–Que, reduziu a sociedade, ainda mais, suas atividades, com a deliberação do fechamento 
da filial comercial do Rio de Janeiro, objeto da Décima-Primeira Alteração e Consolidação de seu 
Contrato Social em 27/02/2019, fato que também não tem perspectiva de reversão; c)–Que, ao par de 
tais reduções, mantém a sociedade, desde a data de 21/10/2010, incorporado ao seu Capital Social, 
em contrapartida da conta de Imobilizado, um imóvel rural composto de duas glebas então incorpora-
das pela sócia Christiane Pedreiro Tannus pelo valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), 
à época, apenas para finalidade de melhoria cadastral da sociedade, permanecendo tal imóvel, desde 
então, sem qualquer efetiva serventia à sociedade; d)-Que a totalidade do capital social há muito se 
encontra integralizada, não havendo perdas ou prejuízos passíveis de recomposição, ademais, 
recentemente liquidado o último contrato de financiamento bancário devido pela sociedade.
7. Deliberações: Em consequência de tais análises, DELIBERAM os sócios, à unanimidade: 
I)-Reduzir o capital social no valor de R$ 128.000,00 (cento e vinte e oito mil reais), em conformidade 
com o previsto no artigo 1.082, inciso II do Código Civil, considerando que o valor atribuído ao capital 
social se tornou excessivo em relação ao objeto da sociedade, de modo que o capital social que 
atualmente é de R$ 320.000,00 (Trezentos e vinte mil reais), passará a ser de R$ 192.000,00 (cento 
e noventa e dois mil reais). II)-Deliberam ainda os sócios, também à unanimidade que, em consonân-
cia com o disposto no art. 1.084 do Código Civil, a redução do capital social será realizada restituindo-
-se parte do valor nominativo das quotas do capital social aos sócios, proporcionalmente à participa-
ção de cada qual, sendo o valor de R$ 126.720,00 (cento e vinte e seis mil, setecentos e vinte reais) 
restituído proporcionalmente em favor da sócia Christiane Pedreiro Tannus, de cujo valor a parcela de 
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) resultará da desincorporação do imóvel por ela incorporado ao 
capital da sociedade em data de 21/10/2010, observado o mesmo valor atribuído quando daquela 
incorporação e, em consequência, observado o valor contábil de tal bem, na forma admitida pela 
legislação tributária e, parte no valor de R$ 6.720,00 (seis mil, setecentos e vinte reais) em dinheiro e, 
no tocante ao sócio Paulo Sérgio Amaral Tonelli, far-se-á a redução, proporcionalmente, no valor de 
R$ 1.280,00 (um mil, duzentos e oitenta reais) mediante restituição em dinheiro, sendo os valores 
restituídos à vista, no ato da oportuna alteração contratual formalizando a redução do capital social, 
observadas as disposições do art. 1.084, § 3º, do Código Civil. As deliberações foram aprovadas por 
unanimidade e sem qualquer restrição pelos sócios.
8. Encerramento e aprovação da Ata: Terminados os trabalhos, inexistindo qualquer outra manifes-
tação, lavrou-se a presente ata, em forma de sumário que, lida e aprovada sem qualquer restrição, é 
assinada por ambos os sócios compondo a totalidade do quadro societário.

Christiane Pedreiro Tannus/Sócia Presidente da Mesa

Paulo Sérgio Amaral Tonelli/Sócio Secretário da Mesa
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocadas todas as empresas associadas regulares 
ao SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA - SINDUS-

CON-TAP, código sindical n.º 3.509.701.909.991, inscrito no 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da 
Fazenda sob o n.º 22.237.580/0001-78, quites com suas 
obrigações para com o sindicato, para Assembléia Geral 
Ordinária, a se realizar no dia 23 de Julho de 2020, em 
primeira convocação às 10:30h e, em segunda convocação, 
às 11:00h através do Google Meet (via teleconferência), 
tendo em vista o distanciamento social pelo COVID-19, 
devendo para tal àqueles participantes solicitarem no 
número (34)99898-9926 o link para participação, para a 
seguinte ORDEM DO DIA:

a) Prestação de contas do período de 01 de Janeiro de 2019 
à 31 de Dezembro de 2019 e apreciação do Parecer do Con-

selho Fiscal;

Uberlândia, 17 de Julho de 2020.

EFTHYMIOS PANAYOTES EMMANUEL TSATSAKIS
Presidente

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

SEXTA-FEIRA
17 DE JULHO DE 2020

GLOBAL LOGÍSTICA
Uberlândia sediará um novo ar-
mazém de sementes da Global 
Logística. O investimento vai girar 
em torno dos R$ 40 milhões, além 
de 525 vagas diretas de empregos.  

PRATICIDADE
Por meio de maquininhas de car-
tão, pequenos negócios poderão 
tomar empréstimos de até R$ 50 
mil direto. O Programa Emergen-
cial de Acesso ao Crédito (PEAC) 
foi aprovado pela Câmara dos De-
putados e segue para apreciação 
do Senado. 

PREMIADA
Pelo segundo ano consecutivo, a 
Algar Tech está entre as melhores 
empresas para as mulheres traba-
lharem no Brasil em 2020. A com-
panhia foi uma das premiadas na 
categoria de empresas de grande 
porte no ranking do GPTW Mulher.

NOVO DESTINO
Com a reabertura do comércio, em-

preendedores e comerciantes que 
foram prejudicados pela pandemia 
tem buscado o Praça da Moda, 
em Uberaba, como boa alternativa 
para investir em um novo negócio. 
O local reúne moda e serviços e 
aposta em variedade e preço baixo. 

CHINESA EM UBERABA
A fabricante chinesa de drones 
Shennong Drones pretende se 
instalar em Uberaba. A expectativa 
é que o investimento para a sua 
fábrica na cidade seja de R$ 10 
milhões e gere 250 empregos.

CRESCIMENTO
De acordo com a ABRAS, Índice 
Nacional de Vendas da Associa-
ção Brasileira de Supermercados, 
de janeiro a maio o setor super-
mercadista acumulou alta real 
de 5,63% na comparação com o 
mesmo período de 2019. 

FUSÃO
Stellantis, este será o nome da 
empresa criada da fusão entre 

RADAR DIÁRIOTania Malamud
Jornalista

Fiat Chrysler e Peugeot. O projeto 
das duas montadoras promete ser 
concluído no primeiro trimestre do 
ano que vem.

INTEGRAÇÃO 
Os shopping centers estão re-
pensando onde vão fazer seus 
próximos investimentos. Em vez 
de priorizarem a construção de 
novas unidades ou a expansão 
da área dos estabelecimentos 
já em operação – principais vias 
de crescimento até então –, será 
dado cada vez mais peso na 

integração do comércio físico ao 
eletrônico.

CONCEITO
A Pague Menos está lançando um 
novo espaço na sua Loja 1000, 
em Fortaleza: o Marca Própria 
Conceito. Ambiente idealizado 
para gerar identificação e visu-
alização das diversas marcas 
próprias Pague Menos e para que 
os consumidores encontrem em 
um único lugar todo o portfólio de 
produtos da linha. 
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