QUINTA-FEIRA

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA

BRASIL & MUNDO | 9

07 DE JANEIRO DE 2021

www.diariodeuberlandia.com.br

IMPORTAÇÃO

Governo zera imposto de

seringas e agulhas até junho
CAMEX TAMBÉM SUSPENDE ATÉ O MESMO PERÍODO SOBRETAXA CONTRA CHINA

 AGÊNCIA BRASIL

A

té o meio do ano, as
seringas e agulhas de
outros países entrarão
no Brasil sem pagar tarifas.
O Comitê-Executivo da Câmara de Comércio Exterior
(Camex) decidiu zerar o imposto de importação até 30
de junho. A medida ajudará
a reforçar o combate à pandemia de Covid-19.
Até agora, esses produtos
pagavam 16% de alíquota
para entrar no país. A Camex
também suspendeu, até o
fim de junho, uma sobretaxa
aplicada para as seringas
descartáveis importadas da
China.
Desde 2009, o Brasil aplica uma medida antidumping
- punição autorizada pelas
normas internacionais quan-

do um país julga haver concorrência desleal à indústria
nacional - às seringas descartáveis chinesas. Desde
2015, a sobretaxa estava
fixada em US$ 4,55 a cada
quilograma de mercadoria
importada.

de reduções tarifárias.
Na segunda-feira (4), o
Ministério da Saúde havia requisitado a fabricantes insta-

lados no país seringas e agulhas de estoques excedentes
para a futura campanha de
vacinação contra a Covid-19.
PIXABAY

|

 TARIFA ZERADA
Com as duas medidas, a
lista de produtos com tarifa
zerada para o combate à pandemia de Covid-19 aumentou
para 303 produtos. Desde
março do ano passado, o
Comitê-Executivo da Camex
avalia o abastecimento brasileiro de produtos de saúde e
promove ajustes na lista com
base na avaliação do Ministério da Saúde da situação da
pandemia no país. Até agora,
foram emitidas 16 resoluções

COMUNICADO DE EXTRAVIO
Eu, Elcione de Magalhães, portador(a) da cédula de identidade nº M3423313 SSP MG, declaro para os
devidos fins, que o meu diploma do Curso Superior de Enfermagem foi extraviado, razão pela qual estou
solicitando a expedição da 2ª via.
Declaro, outrossim, que me comprometo a inutilizar o documento anteriormente expedido, no caso de
vir a ser localizado.
Uberlândia(MG), 07 de Janeiro de 2021.

BANCO TRIÂNGULO S/A

CNPJ: 17.351.180/0001-59 - NIRE: 31300008622
EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Aos 15/04/2019, às 10:30h, na sede. Mesa: Como Presidente o Sr. Juscelino Fernandes Martins, Presidente do
Conselho de Administração e como Secretária a Sra. Fernanda Canesin. Presença: Quórum suficiente para
votação. Deliberação: 1. Reelegeu, os seguintes membros da Diretoria Estatutária para mandato unificado de
02 (dois) anos ou seja, até o primeiro quadrimestre de 2021: a) para Diretor Presidente: Edson Georges
Nassar, CPF n° 114.581.988-55, RG n° 9.041.013-0 SSP/SP; b) para Diretores Executivos: i) Marco Túlio da
Silva, CPF nº 528.628.286-53 e CI nº M-3.484.426, SSP/MG; ii) José Mário Garcia Cury, CI nº 5.973.771
SSP/SP e CPF nº 654.511.048-91; iii) Roberto Cesar Durscki, CPF n° 033.006.589-00 e CI n° 7.869.020-8;
c) para Diretores Adjuntos: i) Luiz Henrique das Neves, CI nº M4766447 SSP/MG e CPF nº 713.542.396.87; e
ii) Janderson de Miranda Facchin, CI nº 24.731.498-5 SSP/SP e CPF nº 147.909.068-92; e iii) John Tadayuki Sato,
CPF n° 265.242.358-43 e CI n° 23.447.566-3 SSP/SP. Nada mais a tratar. Juscelino Fernandes Martins Presidente da Mesa; Fernanda Canesin - Secretária. José Antônio Rossi Salles, Francisco Mesquita Neto,
João Ayres Rabello Filho, Marcos Matioli de Souza Vieira, Ricardo Jabor Canizio. Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais - Certifico registro sob nº 7379296 em 09/07/2019 da Empresa BANCO TRIÂNGULO S/A NIRE 31300008622 e Protocolo 192883348 - 08/07/2019. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

BANCO TRIÂNGULO S/A

CNPJ: 17.351.180/0001-59 - NIRE: 31300008622
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Aos 04/08/2020, na sede. Presença: Acionistas representando a totalidade. Mesa: Como Presidente o Sr. Alair Martins
do Nascimento e como Secretária ad hoc a Sra. Fernanda Canesin. Deliberação: 1. Rerratificou a deliberação
constante no item 3 da Ata da AGOE realizada em 27/04/2020, relativa à verba global para remuneração fixa e variável
dos Administradores tendo constado que seria relativa ao ano de 2019, quando o correto é relativa ao ano de 2020.
Na sequência, a Assembleia rerratificou a deliberação constante no item 4 da Ata da AGOE realizada em 27/04/2020,
relativa ao o aumento de capital social no valor de R$ 24.507.956,55, com a emissão de 11.905.215 novas ações
ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão de R$ 2,05859 cada, para estabelecer que a
integralização do aumento do capital social pelos acionistas subscritores será realizada em moeda corrente nacional,
sendo 50% no ato da subscrição e o restante dentro do prazo de 1 ano da data da solução do processo respectivo,
conforme autoriza o artigo 27, § 2º, da Lei nº 4.595/64. Nada mais. Assinada digitalmente pelo Presidente da Mesa,
Sr. Alair Martins do Nascimento e pela Secretária da reunião Sra. Fernanda Canesin. Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais - Certifico registro sob o nº 8015233 em 18/09/2020 da Empresa Banco Triângulo S/A,
Nire 31300008622 e protocolo 205635911 - 16/09/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Uberlândia Clube Sociedade Recreativa, vem por meio desta, convocar a todos seus acionistas quites
com a tesouraria até dezembro/2020, a comparecer no dia 21/01/2021, no horário de 09:00 às 17:00
horas, com a finalidade de eleger, por escrutínio secreto, a Diretoria e o Conselho Deliberativo para o
biênio 2021/2022.
Em atendimento a convocação e publicação nos dias 12, 15 e 16 de dezembro de 2020, apresentou-se a seguinte chapa e candidatos.
DIRETORIA
Presidente: Hélio Antonio Fabri; Vice-Presidente: Fernando de Moraes; 1º Secretário: Claudio
Manoel Coelho de Resende; 2º Secretário: Marco Antônio Felice Guerreiro; 1º Tesoureiro: Luiz
Roberto Souza Vieira; 2º Tesoureiro: Paulo Roberto Sampaio; Diretor Social e Cultural: Fauze Dib;
Diretor de Patrimônio: Fausto Borges Campos.
CONSELHO DELIBERATIVO
Carlos Augusto Ribeiro Ferreira Braga, Cícero Naves de Avila Júnior, Fábio Pergher, Rogério Nery
de Siqueira Silva, Rosalina Cardoso Vilela, Sérgio Henrique Féres Tannús e William Manoel Cecílio.
SUPLENTES
Nereu Franco Ferreira, Ricardo Agel Tannús e Rodrigo Junqueira de Souza.
Uberlândia, 06 de Janeiro de 2021
Dr. Hélio Antônio Fabri
Presidente

BANCO TRIÂNGULO S/A

CNPJ: 17.351.180/0001-59 - NIRE: 31300008622
EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Aos 27/04/2020, na sede. Presença: Acionistas representando a totalidade. Mesa: Como Presidente o Sr. Alair
Martins do Nascimento e como Secretária ad hoc a Sra. Fernanda Canesin. Deliberações em Assembleia
Geral Ordinária: 1. Demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2019: Aprovou, por unanimidade de
votos dos presentes, sem ressalvas, as demonstrações financeiras e o balanço patrimonial do exercício social
encerrado em 31/12/2019, publicados no dia 24/03/2020, no Diário Oficial de Minas Gerais, no Caderno 02,
páginas 1 a 06 e no Jornal Estado de Minas no Caderno de Economia, nas páginas 7 e 5. 2. Destinação
do Lucro Líquido do exercício e a distribuição de dividendos: Aprovou, a seguinte destinação do Lucro
Líquido do exercício, no montante de R$ 20.869.653,17 da seguinte forma: (a) constituição da reserva
legal (5%), no montante de R$ 1.043.482,66; (b) o saldo remanescente, no valor de R$ 19.826.170,51 será
destinado para a conta de Reserva para Expansão. (c) ratificam, por unanimidade, o pagamento de juros sobre
capital próprio no valor de R$ 28.832.891,14, realizado durante o ano de 2019 contra Reservas Estatutárias;
(d) a compensação dos dividendos mínimos obrigatórios com os juros sobre capital próprio ficando assim
dispensada a distribuição de qualquer avalor adicional. 3. Verba Global de remuneração dos administradores
para o ano de 2020: Aprovou, a verba global para remuneração fixa e variável dos Administradores para o ano de
2019, no valor máximo de R$ 15.000.000,00, a ser individualizado posteriormente, na forma prevista no Estatuto
Social e Políticas aprovadas pelo Conselho de Administração. Deliberações em Assembleia Geral Extraordinária:
4. Proposta de aumento de capital social mediante emissão de novas ações e, por consequência a alteração do
Art. 5° do Estatuto Social da Companhia. Aprovou o aumento de capital no valor de R$ 24.507.956,55, com
a emissão de 11.905.215 novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, com preço de emissão de
R$ 2,05859 cada, passando o capital social de R$ 285.292.774,00 para 309.800.730,55, dividido em 236.642.927
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente
nacional. As novas ações ordinárias nominativas serão subscritas pelos acionistas, conforme boletins de
subscrição em anexo, e integralizadas na presente data em moeda corrente nacional. Por conseguinte, a
assembleia aprova por unanimidade a nova redação do artigo 5º, do Estatuto Social, que passa a ser a seguinte:
“Art. 5º O capital social do Banco é de R$ 309.800.730,55 constituído por 236.642.927 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas em moeda corrente nacional.” 5. Aprovar a
consolidação do Estatuto Social, Aprovou a consolidação do Estatuto social. Nada mais a tratar. Mesa Diretora:
Alair Martins do Nascimento - Presidente; Fernanda Canesin - Secretária ad hoc. Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais - Certifico registro sob nº 8015233 em 18/09/2020 da Empresa BANCO TRIÂNGULO S/A NIRE 31300008622 e Protocolo 205635911 - 16/09/2020. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.
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