
Comarca de Uberlândia. Edital de Citação e Intimação-Prazo de 20 Dias. O Dr. Carlos José Cordeiro, faz saber a 
todos quantos o presente Edital de Intimação virem e dele conhecimento tiverem, que perante a Secretaria e Juízo da 
2 ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, corre uma ação de Cumprimento de Sentença, autuada sob o nº5016847-
51.2021.8.13.0702, requerida por Banco Bradesco S/A. em face de Via Fort Implementos Rodoviários Ltda - ME, 
inscrita no CNPJ/MF 00.780.467/0001-00. Como o representante legal da Executada não foi localizado para 
intimação, é o presente para Intimar, Via Forte Implementos Rodoviários Ltda, para cumprir a sentença no prazo de 
quinze (15) dias, efetuando o pagamento da quantia de R$ 62.769,99, sob pena de não o fazendo, ser acrescida multa 
de 10% ao montante da condenação, bem como ser-lhe penhorados tantos bens quantos bastem para a satisfação do 
crédito. Para conhecimento de todos especialmente dos interessados, publica-se o presente no "Diário do Judiciário", 
Órgão Oficial "Minas Gerais", intimado que os prazos fluem após o término do prazo fixado no edital. Uberlândia-
MG, aos 07 de outubro do ano de 2.021. Eu(a), Maria Conceição Souza Cunha, Oficial de Apoio Judicial, o digitei, 
subscrevi. (a) DR. Carlos José Cordeiro. MM. Juiz de Direito. 

SOCIEDADE HOSPITALAR DE UBERLÂNDIA S.A.
CNPJ: 20.150.900/0001-22 - NIRE: 3130002124-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os acionistas da SOCIEDADE HOSPITALAR DE UBERLÂNDIA S.A. (“Companhia”) 
a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária presencial, a ser realizada no dia 01 de novembro de 
2021, às 18:00 horas, em primeira chamada, e na falta de quórum necessário, às 18:30 horas em 
segunda chamada, na sede da Companhia, localizada na cidade de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, 
na rua Francisco Ribeiro, nº 1.111, Bairro Santa Mônica, CEP 38408-186, a fim de deliberar sobre:
(i) a reforma do estatuto social da Companhia;
(ii) o recebimento da renúncia da atual Diretoria da Companhia;
(iii) o recebimento da renúncia dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, e;
(iv) a eleição de novos membros da Diretoria.
A documentação relativa à matéria da ordem do dia está à disposição dos acionistas na sede da 
Companhia e, tendo em vista a situação de pandemia, a documentação em questão também poderá ser 
enviada por e-mail, mediante solicitação dos acionistas, que para participação deverão estar munidos do 
documento de identificação oficial.

Uberlândia/MG, 20 de outubro de 2021.

SÉRGIO LOPEZ BENTO
Conselho de Administração

WWW.DIARIODEUBERLANDIA.COM.BR

atribuições, tornam público o resultado dos recursos contra a totalização de 
pontos da prova da prova objetiva e o resultado preliminar da prova de 
redação.A integra do resultado será divulgado nos endereços eletrônicos 
www.uberlandia.mg.gov.br e www.gestaodeconcursos.com.br.
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