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BELO HORIZONTE

/

PRIMEIRO PLANO
HOJE EM DIA

7

 SEU BOLSO

SAI HOJE CONSULTA AO 4º LOTE DE IMPOSTO
DINHEIRO SERÁ DEPOSITADO NA CONTA DO CONTRIBUINTE NO PRÓXIMO DIA 16
MARCELLO CASAL JR/AGÊNCIA BRASIL

DAREDAÇÃO
I primeiroplano@hojeemdia.com.br

A Receita Federal libera
hoje, a partir das 9h, a consulta ao quarto lote de restituições do Imposto de
Renda 2019. Este acerto inclui também restituições
residuais dos exercícios
de 2008 a 2018. Segundo a
Receita, o dinheiroserádepositado na conta do contribuinte no dia 16 deste
mês. O crédito bancário
será feito para 2.819.522
contribuintes, totalizando R$ 3,5 bilhões.
Para saber se a declaração foi liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet
ou ligar para o Receitafone
(146) e informar o CPF e a
data de nascimento. Caso
tenhaentradonoquartolote, a situação da declaração

RESTITUIÇÃO– Contribuinte pode consultar até pelo
smartphone se está incluído neste lote da Receita
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será “crédito enviado ao
banco”.
Se o valor nãofoi creditado, o contribuinte pode telefonarpara4004-0001(capitais) e 0800-729-0001
(demaislocalidades)ouir a
uma agência do Banco do
Brasilparaagendarocrédito em conta-corrente ou
poupança, em seu nome,
em qualquer banco.
Os lotes de restituição
são liberados mensalmente. O Fisco libera os
pagamentos por ordem
de chegada da declaração. Isto significa que
quem entregou a declaração mais cedo, recebe a
restituição primeiro.
Arestituiçãoficarádisponível no banco durante
um ano. Se o contribuinte
não fizer o resgate nesse
prazo, deverá requerê-la
por meio da internet.

FUJI RESIDENCIAL SPE LTDA
CNPJ 29.629.117/0001-10 - NIRE 31211010001
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE SÓCIOS
Bruno Fares Dias, brasileiro, casado, empresário, portador do documento de identidade n. 8.774.684, expedido
pela PC/MG, inscrito no CPF sob o n. 013.322.626-35, residente na Cidade de Nova Lima, Estado de Minas Gerais,
na Avenida Doutor Marco Paulo Simon, n. 620, apt. 1402, torre II, bairro Serra do Curral Del Rey, CEP 34006-250,
na qualidade de Administrador da FUJI RESIDENCIAL SPE LTDA, sociedade empresária limitada com sede na
cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua Desembargador Jorge Fontana, n. 498, sala 802, bairro
Belvedere, CEP 30320-670, inscrita no CNPJ sob o n. 29.629.117/0001-10 e registrada na Junta Comercial do
Estado de Minas Gerais – JUCEMG sob o NIRE 31211010001 (“Sociedade”), nos termos dos arts. 1.079 e 1.152,
§3º, da Lei 10.406/02 (“Código Civil”), e em conformidade com as disposições do Contrato Social da Sociedade,
convoca os sócios da Sociedade para se reunirem em Reunião de Sócios, a realizar-se na sede da Sociedade,
em 17 de setembro de 2019, às 14:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Deliberar sobre
a alteração da Cláusula Nona do Contrato Social da Sociedade para, em conformidade com o art. 1.085 do Código
Civil, prever a possibilidade de exclusão de sócio por justa causa, mediante alteração do contrato social; e (ii)
Deliberar sobre a consolidação do Contrato Social. Nos termos do artigo 1.152, §1º, do Código Civil, este anúncio
de convocação será publicado em Jornal Oficial e em outro jornal de grande circulação. Belo Horizonte/MG, 06 de
setembro de 2019. BRUNO FARES DIAS – Administrador da FUJI RESIDENCIAL SPE LTDA.

SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE
TABULEIRO E ARACITABA/MG - CNPJ: 04.526.262/0001-45
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tabuleiro e Aracitaba/MG, com endereço a Av.
Deputado Ultimo de Carvalho, nº 64 (fundos), Bairro Centro, na cidade de Tabuleiro/MG,
por seu Presidente Manoel de Souza Gonçalves, CPF 013.779.698-60, NIT: 1.084.152.1961, convoca todos os membros da categoria dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais: assalariados e assalariadas rurais, empregados permanentes, safristas e eventuais na agricultura, criação de animais, silvicultura, hortifruticultura e extrativismo rural; e agricultores
e agricultoras que exerçam atividades individualmente ou em regime de economia familiar,
na qualidade de pequenos produtores, proprietários até dois módulos rurais, posseiros,
assentados, meeiros, parceiros, arrendatários, comodatários, extrativistas e os aposentados(as) rurais dos municípios de Tabuleiro/MG, Aracitaba/MG e Piau/MG, para Assembleia
Geral Extraordinária que será realizada às 14 horas, do dia 03 de outubro de 2019, tendo
como local a sede do STR, situado a Av. Deputado Ultimo de Carvalho, nº 64 (fundos), Bairro Centro, em Tabuleiro/MG, para: 1) Alterar o Estatuto Social com descrição da categoria
representada; 2) Ratificar a extensão de base territorial do município de Aracitaba/MG; 3)
Estender a base territorial ao município de Piau/MG; 4) Ratificar a filiação a FETAEMG,
aprovada em 27/06/2005; 5) Filiação a CTB; 6) Filiação a CONTAG. Tabuleiro/MG, 05 de
setembro de 2019. Presidente: Manoel de Souza Gonçalves.

3,5

BILHÕES DE REAIS
É O VALOR DO CRÉDITO BANCÁRIO
PARA 2.819.522 CONTRIBUINTES
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SINDICATO DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS
RURAIS DE CANAÃ/MG - CNPJ: 08.348.540/0001-72
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA
O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Canaã/MG, com endereço a Praça Artur Bernardes, nº 01, Bairro Centro, na cidade de Canaã/MG,
por seu Presidente Sr. Antônio Oliveira do Carmo, CPF 113.528.506-30, NIT:
1.161.204.755-0, convoca todos os membros da categoria dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais: assalariados e assalariadas rurais, empregados permanentes, safristas e eventuais na agricultura, criação de animais, silvicultura, hortifruticultura e extrativismo rural; e agricultores e agricultoras que exerçam atividades
individualmente ou em regime de economia familiar, na qualidade de pequenos
produtores, proprietários até dois módulos rurais, posseiros, assentados, meeiros,
parceiros, arrendatários, comodatários, extrativistas e os aposentados(as) rurais
do município de Canaã/MG, para Assembleia Geral Extraordinária que será realizada às 16 horas, do dia 01 de outubro de 2019, tendo como local o espaço Cultural, situado a Av. Pedro Dias Lopes, s/n, Centro, em Canaã/MG, para: 1) Alterar
o Estatuto Social com descrição da categoria, limitando-se a representação até 02
(dois) módulos rurais; 2) Ratificar a filiação a FETAEMG, aprovada em 30/06/2009;
3) Filiação a CTB; 4) Filiação a CONTAG. Canaã/MG, 04 de setembro de 2019.
Presidente: Antônio Oliveira do Carmo.

Este documento foi assinado digitalmente e eletronicamente por EDIMINAS S/A EDITORA GRÁFICA INDUSTRIAL MG, titular do JORNAL HOJE EM DIA.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br/VerificadorAssinaturas/Verificador e utilize o código 0E66-BE4F-6E22-D70A.

