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EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 
autorizado pelo intermédio de Companhia de Seguros Previdência do Sul (PREVISUL), inscrita no CNPJ sob o nº 
92.751.213/0001-73, representando neste ato a Caixa Consórcios S/A - Administradora de Consórcios, inscrita no CNPJ sob 
o nº 05.349.595/0001-09, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra 
citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões: em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os 
leilões em° cumprimento a lei 9.514/97, estão sendo realizados somente na modalidade online. Localização do imóvel: 
UBERLÂNDIA – MG. BAIRRO JARDIM PATRÍCIA. Rua Piralite, n°273 (Lt 27 da Qd 15) Casa. Áreas Totais. 
Terr. 300,00m² e constr. 161,80m². Matr. 38.672 do 2°RI Local. Obs.: O vendedor providenciará sem prazo determinado a 
baixa da Ação constante na AV.08 da citada matricula. Ocupado. Desocupação por conta do comprador. (AF). 1º Leilão: 
07/06/2022, às 16h. Lance mínimo: R$ 325.000,00  e  2º Leilão: 09/06/2022, às 16h. Lance mínimo: R$ 
345.000,00  (Caso não seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. 
Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de 
antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso 
de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e 
despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os 
interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis no site www.milanleiloes.com.br. 

1ºLEILÃO: 07/06/2022 Às 16h. - 2ºLEILÃO: 09/06/2022 Às 16h.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente do Conselho de Administração da COOPASSIST TRIANGULO – COOPERATIVA DE 
TRABALHO EM ASSISTÊNCIA PROFISSINAL A SAÚDE EM DOMICILIO DO TRIANGULO , no uso das 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Cooperativa, observado o disposto no art. 43-A da Lei 
nº 5.764, de 1971, convoca os senhores COOPERADOS, que nesta data somam 20 (VINTE), para se 
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 30 DE MAIO  DE 2022, 
observando-se todas as normas de segurança decorrentes da pandemia do coronavírus (COVID-19), 
em primeira convocação, às 16h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados; em segunda 
convocação, às 16:30h, com a presença da metade dos cooperados mais um, e, em terceira e última 
convocação, às 17h, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre os 
assuntos da ordem do dia a seguir detalhada.

ORDEM DO DIA
1) MUDANÇA DE NOME DA COOPERATIVA PARA COOPERATIVA DE TRABALHADORES:
2) Mudança do texto do Estatuto nos seguintes pontos: a ) número mínimo de cooperados exigidos, 
b) Direitos dos Cooperados, c) Instituição de Assembleias especiais, d) Mudanças  no quórum mínimo 
para realização de assembleias; e)  modificações no que tange ao tempo do mandado da presidência, 
f) mudança do endereço da sede da cooperativa, g) o acréscimo do Anexo I que consiste na ficha de 
cadastro do cooperado, a mudança da utilização do termo desligamento por demissão na redação do 
referido Estatuto ;

Atenção: para participarem da Assembleia os Cooperados deverão observar o que segue:
1) O endereço da Assembleia será o da sede da cooperativa, qual seja, Rua Antônio Resende 
Chaves, 1345, Santa Mônica, Cep 38408-236.
2) A documentação relacionada aos assuntos da Assembleia estará disponível aos Cooperados na 
sede da cooperativa a partir do dia 20 de maio de 2022.

Uberlândia/MG, 18 de maio de 2022.

Hudson Carvalho Souza
Presidente do Conselho de Administração

ANATRAMG - Associação de Apoio aos Transportadores de Cargas de Minas e Goiás

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados da Associação de Apoio aos Transportado-
res de Carga de Minas e Goiás - ANATRAMG, inscrita no CNPJ de nº 11.339.623/0001-00, sendo estes 
pessoas físicas e jurídicas, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, solicitada pelo presidente 
da Associação, que será realizada as 08:00 horas do dia 31 de Maio de 2022, na Av. Antônio Thomaz 
Ferreira de Rezende, n° 160, Bairro Nossa Senhora das Graças, Uberlândia-MG, CEP 38402-005, onde 
será efetuada a prestação de contas da diretoria, referente ao ano de 2021, com a apresentação dos 
responsáveis pelos diversos setores da Associação, cumprindo assim a exigência do art. 22, alínea “a” 
do Estatuto Social desta pessoa jurídica. Este edital está de acordo com o regramento previsto no 
Estatuto Social da ANATRAMG, em seus artigos 22, 23 e 24. Deve-se observar que é necessário, em um 
primeiro momento, a presença de pelo menos um terço dos Associados com direito a voto, porém se tal 
número não for alcançado, dentro de um prazo de uma hora, será efetuada nova convocação, com a 
presença de qualquer Associado que ali estiver, sendo a decisão tomada aplicada a todos. Sem mais 
para o momento.

Uberlândia-MG, 18 de Maio de 2022.

COMARCA DE UBERLÂNDIA - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE VINTE (20) DIAS.
O Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, FAZ SABER 
que por parte de EDGAR PACHECO, CPF 926.520.341-20, foi proposta a AÇÃO DE LOCUPLETAMEN-
TO ILÍCITO, autos nº 5020829-73.2021.8.13.0702 (PJe), em face de AF AGRÍCOLA LTDA ME, CNPJ
17.803.623/0001-03, alegando o requerente que é credor da requerida por meio de endosso em cártula 
de cheque, da quantia de R$ 104.000,00 (cento e quatro mil reais), onde o pagamento foi ajustado com 
a emissão de 02 (dois) cheques pela Requerida, titular da Conta nº 03005474-8, Agência 0161, BANCO 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Apresentado para o regular pagamento, os cheques não foram 
devidamente compensados. Restando-se sempre infrutíferas as tentativas de recebimento amigável da 
Requerida, recorre o Autor ao Poder Judiciário, no sentido de ver o seu direito satisfeito com o pagamento 
pela Requerida da importância E por encontrar-se o requerido em local incerto e não sabido, expediu-se-
demandada. o presente edital que será publicado na forma da lei e afixado em lugar público de costume, 
onde chama , acima qualificado, para os termos eAF AGRÍCOLA LTDA ME atos da presente ação de 
cobrança, e, para querendo, contestá-la no prazo de quinze (15) dias, sob pena de não o fazendo 
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo requerente na petição inicial (art. 344 
CPC). Nos termos do art. 257, IV, CPC/2015, fica advertido de que será nomeado curador especial em 
caso de revelia. Dado e passado nesta cidade de Uberlândia-MG aos 04 de maio de 2022. Eu, Rafaela 
Vilas Boas Costa Rezende, Oficial de Apoio Judicial o digitei. Dra. Claudiana Silva de Freitas, Juíza de 
Direito – assinado eletronicamente.

MUDANÇAS NA LEI S.As

Nova legislação

A Lei das Sociedades por Ações (lei 6.404/76), que ordena as publicações legais pelas empresas, foi refor-
mada e atualizada pela Lei 13.818/19, pela LC 182/2021, pela IN DREI 112 e por uma Retificação desta 
mesma IN.
Agora, a lei obriga também as sociedades anônimas de capital fechado com receita bruta anual de até R$ 
78 milhões, que haviam sido dispensadas da publicação pela LC 182 (aprovada em 1º de junho de 2021), 
a realizarem suas publicações em jornais de grande circulação (versões impressa e digital), documentos 
indicados nos incisos I, II e III do art. 133 da Lei 6.404/76, quais sejam:
I - O relatório da administração sobre os negócios sociais e os principais fatos administrativos do exercício 
findo;
II - A cópia das demonstrações financeiras;
III - O parecer dos auditores independentes, se houver.

Outra novidade da lei 13.818/ 2019 é a dispensa das publicações na impressa oficial - Diário Oficial da 
União, diários oficiais do DF e dos Estados.

Dispensa das S.As com patrimônio líquido de até R$ 10 milhões foi revogada; agora elas também são 
obrigadas a publicar. Importante observar que está mantida a revogação, pela LC 182 (Lei das Startups, 
aprovada em 1º de junho de 2021), das disposições da Lei 13.818/19, que dispensava a publicação em 
jornal de demonstrações financeiras, convocações de assembleias gerais, entre outros atos societários, 
as sociedades anônimas com patrimônio líquido de até R$ 10 milhões (até a data das demonstrações) e 
com menos de 20 acionistas, de forma que também estas S.As seguem obrigadas a publicar os mesmos 
documentos.

Esteja em conformidade com a lei, publique seu balanço no único jornal impresso de Uber-
lândia e jornal digital de grande circulação da região: Diário de Uberlândia

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

PÁG. 
3EDIÇÃO DIGITAL

PUBLICIDADE LEGAL

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2021, que institui a 
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira- ICP-Brasil.
Verificação de conformidade no ITI, acesse o link: https://verificador.iti.gov.br/verifier-2.8.1/

Esta publicação foi feita de forma 100% pela empresa 
Diário de Uberlândia em seu site de notícias.
AUTENTICIDADE DA PÁGINA. 
A autenticidade deste documento pode ser conferida 
através do QR Code ao lado ou pelo link:
https://diariodeuberlandia.com.br/publicidadelegal

PÁGINAS AUDITADAS

SEXTA-FEIRA
20 DE MAIO DE 2022
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