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PRIMEIRO PLANO
HOJE EM DIA

6 MAIO 2019
BELO HORIZONTE

4 DATA COMEMORATIVA

JOIAS, CARROS DE LUXO, SPA
E ATÉ VIAGEM PARA RESORT

SHOPPINGS SORTEIAM PRÊMIOS ENTRE CLIENTES QUE
GASTAM “BOLADA” PARA PRESENTEAR NO DIA DAS MÃES
RAFAEL POLCARO/DIVULGAÇÃO

JANAÍNAOLIVEIRA
I joliveira@hojeemdia.com.br

Possantes de luxo, pulseira com cristais Swarovski,
colar e pingente de prata,
vale-compras e até uma
viagem em família para
um resort na Costa do
Sauípe ou estadias em um
SPA estrelado. É longa a lista de brindes e prêmios
que serão sorteados pelos
principais shopping centers de Belo Horizonte e região metropolitana na
campanha do Dia das
Mães,consideradaasegunda melhor data para o comércio. Tudo para atrair o
cliente disposto a gastar
uma pequena bolada com
o presente.
No Boulevard Shopping,
a cada R$ 450 em compras
o cliente pode trocar um
cupom para concorrer ao
sorteio de um carro Audi
Q3,alémdedezvalesnovalordeR$ 3.000cada. Como
atrativo, o mall estima aumento de até 4% no fluxo
de clientes em relação aos
dias normais.
Segundo o gerente de
marketing do Boulevard,
Pedro Barbosa, a expectativa é a de que uma média
de 75 mil pessoas passem
pelo centro de compras
diariamente durante a semana, e cerca de 90 mil
por dia no fim de semana.
Já na véspera da data, até
100 mil pessoas devem
passar pelo Boulevard para comprar o presente da
mãe na última hora.
“Nossa expectativa é
atrair ainda mais pessoas
em compras nesse período. Esta é uma grande data
paraovarejoetemosbenefícios como a variedade de
opçõesepreçosdospresentes, além, é claro, dos sorteios, que serão generosos”, diz Barbosa.
MARCASUECA
Já no BH Shopping, que
completa neste ano o seu
40º aniversário, a cada R$
500 gastos o cliente ganha
uma pulseira com cristais
da Swarovski. O presente é
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EXTRATO. Universidade Federal de Minas Gerais - Edital de seleção para o CURSO

DE ESPECIALIZAÇÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA: Teorias e Práticas de
Ensino de Leitura e Produção de Texto (PROLEITURA) 2º Semestre de 2019. A
Diretora da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, Profª
Graciela Inés Ravetti Gómez, faz saber que, estarão abertas na FUNDEP (www.fundep.
ufmg.br) - Praça de Serviços - Campus/UFMG, as inscrições para admissão ao Curso
de Língua Portuguesa:Teorias e Práticas de Ensino de Leitura e Produção de Texto, em
nível de Especialização, de 13/05/2019 a 28/06/2019, nos dias úteis, exceto feriados, no
horário de 08:00 às 17:00 hs. Número de vagas: 80 (Oitenta). Mais informações e Edital
completo na Secretaria Curso de Especialização em Língua Portuguesa, da Faculdade
de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, Av. Antônio Carlos, 6627, Sala
4029, 4º andar, tel. 3409-6045. Belo Horizonte, 25 de abril de 2019. Profª Graciela Inés
Ravetti Gómez - Diretora da Faculdade de Letras da UFMG.

FUNDAÇÃO CULTURAL
CARLOS DRUMMOND
DE ANDRADE
PREGÃO
PRESENCIAL N.º 002/2019
Pelo presente termo, HOMOLOGO,
para todos os fins de direitos e em
atendimento à legislação pertinente,
o referido pregão, cujo objeto é o Registro de Preço para futura e eventual
confecção/execução de serviços gráficos, de acordo com a demanda da
FCCDA. O objeto foi adjudicado à empresa Cinfa Prestadora de Serviços
Ltda (CNPJ n.º 00.632.393/000156).
Lote único: R$ 50.908,45 (cinquenta
mil, novecentos e oito reais, quarenta
e cinco centavos).
Itabira, 30/04/2019.
Martha Mousinho Gomes Barbosa
Superintendente

ANUNCIE AQUI
(31) 3236-8001

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS
ESCOLA SARGENTO MAX WOLF FILHO
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nr 01/2019
A Escola de Sargentos das Armas comunica a realização da Chamada Pública Nr 01/2019,
cujo o objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e suas organizações.
A participação na Chamada Pública dar-se-á por meio de entrega de documentação no local
da reunião, e a retirada do edital, que é gratuito, ocorrerá na Seção de Aquisições, Licitações
e Contratos da Escola de Sargentos das Armas ou por meio de solicitação para o e-mail:
salc.licitacao@esa.eb.mil.br a partir de 06/05/2019. A abertura da presente chamada dar-se-á
em sessão pública, às 10:00 horas do dia 17 de maio de 2019, na sala de reuniões da Divisão
Administrativa da Escola de Sargentos das Armas no endereço: Av. Sete de Setembro, 628,
Centro, Três Corações-MG.
Três Corações-MG, 03 de maio de 2019.
VITOR ALEXANDRE DE SOUZA MOURA – 1º Ten
Presidente da Comissão Especial de Licitação

PRESENTÃO – No Boulevard Shopping, a cada R$ 450 em compras o cliente concorre a um
carro Audi Q3; promoção do Dia das Mães deve aumentar em 4% o fluxo de clientes
EDITA L DE NOTIFICA ÇÃ O DE INA DIMPL ÊNCIA
A RT.13, PA R. ÚNICO, II, L EI Nº 9.656/98

Segundo pesquisa da
Fecomércio MG, 56,6% dos
empresários esperam que as
vendas este ano sejam melhores
que as de 2018. Otimismo e a e a
melhora da economia são os
motivos apontados
limitado a um por CPF. Os
participantes da promoção recebem também um
cupom para concorrer a
um Volvo XC40 T4, SUV da
marca sueca.
Já para concorrer a um
Honda HR-V, utilitário esportivo da montadora japonesa, o cliente do DiamondMallteráquedesembolsar ainda mais. Com R$
550 em compras, o consumidor recebe um cupom
para participar do sorteio e
leva para a casa um colar e
um pingente de prata da
marcaVivara,redebrasileira de joalherias. É possível
escolher entre quatro opções (menina, menino, ossinho e mandala formada
com a palavra love). “Nada
como uma joia para desta-

car o vínculo entre mãe e
filhos”, diz a gerente de
Marketing,Flávia Louzada.
NoPátioSavassi,ogiftparaquemgastarR$450éformado por um kit com vela
e vaso em mármore. O gasto dá direito a um cupom
para concorrer a duas viagens com acompanhante
paraumspadeluxonoBrasil, à escolha do ganhador.
Cada voucher tem o valor
de R$ 15 mil.
Sorteio de Jeep Compass,
espetáculos musicais e de
dança, desfile de moda temático com 44 crianças e
workshop fazem parte da
programação do Minas
Shopping. A cada R$ 300
emcompras, os clientes recebem um cupom para
concorreraoautomóvelze-

ro quilômetro.
O Shopping Del Rey, da
rede brMalls, inspirou a
campanha no empoderamento feminino. Entre as
novidades deste ano está a
Feira de Mães Empreendedoras, que dá a mais de 50
mulheres a oportunidade
deapresentarecomercializar seus produtos e serviços no shopping, sem custo operacional.
NORDESTE
Para os consumidores, os
incentivos vêm em forma
de promoção. A cada R$
350 em compras no Del
Rey,oclienteganhaumcreme de mãose tem a chance
de concorrer a uma viagem em família para o resort Costa do Sauípe, no
Nordeste, com tudo pago.
Já no ItaúPower Shopping, em Contagem, a cada
R$ 150 em produtos adquiridosnomall,osclientesrecebem um cupom para
concorrer a dez cartões de
compras no valor de R$
3.000 cada e outros dois
cartões no valor de R$ 15
mil cada, para investir na
decoração do lar das mamães. Os vales poderão ser
utilizados em qualquer loja do shopping. Além disso, a partir de R$ 150 em
compras, os clientes poderão retirar um pingente.

A COOPERATIVA DE USUÁ RIOS DE A SSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITA L A R LTDA . –
VIVA MED SA ÚDE, inscrita no CNPJ sob o nº 00.152.753/0001-12, Registro na ANS: 31.417-0, com
endereço na Alameda Oscar Niemeyer, 436 - Loja 01 - Vale do Sereno - Nova Lima/MG - CEP: 34.000000, notifica os beneficiários abaixo relacionados, após frustradas as tentativas de notificação via
correio através de seu endereço, sobre a ocorrência de inadimplência por período superior a 60
dias nos últimos 12 meses de vigência do plano de saúde, e convoca-o para regularizar a situação
no prazo de 10 (dez) dias contados desta publicação, sob pena de rescisão automática do contrato
após esse prazo, nos termos do inciso II, do parágrafo único, do art. 13 da Lei 9.656/98.
Titular do
CPF
Valor Total Nome do Plano
Nº de Registro
Plano
do Débito - R$
do Plano
M.M.C.D.SD.V 21.861.740/0001-XX 1.581,85 Viva Empresa Ideal Enfermaria
477070166
M.H.T
890.388.786-XX
568,59 Viva Ideal Enfermaria
480570184
D.F.D.S
090.175.536-XX
396,71 Viva Pleno Enfermaria
460283098
D.G.D.O
062.396.106-XX
1.127,84 Viva Ideal Apartamento
480571182
F.G.D.A
066.729.726-XX
1.666,92 Viva Ideal Enfermaria
480570184
R.R.D.O
041.634.986-XX
429,99 Viva Ideal Enfermaria
480570184
C.M.P
135.191.866-XX
809,20 Viva Plus Enfermaria
462003108
W.M
11.478.209/0001-XX
944,29 Viva Empresa Ideal Enfermaria
477070166
B.D.L.E
09.664.270/0001-XX 3.963,15 Viva Empresa Ideal Enfermaria
477070166
D.J.S
22.902.978/0001-XX 1.134,60 Viva Empresa Essencial Enfermaria 477068164
S.D.F
852.599.506-XX
708,56 Viva Pleno Enfermaria
460283098
L.M.D.J
067.287.736-XX
1.104,80 Viva Ideal Enfermaria
480570184
P.S.L.M
08.940.373/0001-XX 1.374,44 Viva Empresa Integral Enfermaria 477072162
J.C.R
079.379.156-XX
1.168,95 Viva Plus Apartamento
462002100
J.D.D.J.G
013.736.906-XX
3.065,20 Viva Pleno Apartamento
460279090
A.&.P.T.I.E
08.829.412/0001-XX
760,94 Viva Empresa Essencial Enfermaria 477068164
J.S.M
27.665.718/0001-XX 2.939,96 Viva Empresa Ideal Enfermaria
477070166
R.M.S.A.E.C 21.145.074/0001-XX 2.844,08 Viva Empresa Ideal Enfermaria
477070166
F.R.C.L
21.128.209/0001-XX 1.343,43 Viva Empresa Ideal Apartamento
477069162
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