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COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA LUGAR AO SOL
CNPJ/MF Nº 32.899.545/0001-78 - NIRE nº 31400058001

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE CONSUMIDORES DE ENERGIA LUGAR AO SOL 
(“Cooperativa”), no uso de suas atribuições, convoca seus Associados, que nesta data são 92 
(noventa e dois), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA (AGE), a ser realizada no dia 23 de dezembro de 2020 na Avenida Maria Silva Garcia, 
nº 403, Granja Marileusa, Uberlândia/MG, às 08:00 horas, em primeira convocação, com a 
presença de 2/3 (dois terços) dos Associados; às 09:00 horas, em segunda convocação, com a 
presença de metade dos Associados mais um; ou às 10:00 horas, em terceira e última convoca-
ção, com a presença mínima de 10 (dez) Associados, para deliberarem sobre as seguintes 
matérias:
Ordem do dia:
1. Alteração do endereço da sede da Cooperativa (art. 1º, “a” do Estatuto Social);
2. Reforma parcial do Estatuto Social: alteração dos artigos 3º, caput; 4º, caput; 12, caput; 18; 48, 
alínea “e” e § 3º; 49, caput; 51; 58, alínea “n”, relativamente à: (i) definição dos pré-requisitos de 
associação na Cooperativa em seu próprio Estatuto; (ii) supressão da obrigação da Cooperativa 
de elaborar e possuir regimento interno;
3. Alteração do artigo 21, caput, do Estatuto Social, e renumeração do atual “§ 1º” para Parágrafo 
Único”;
4. Reforma dos artigos do tópico “Do Processo Eleitoral” (arts. 39 a 43), inserto no Capítulo VI do 
Estatuto Social (“Da Assembleia Geral da Lugar ao Sol Coop”).
5. Alteração dos artigos 22 e 27, alínea “b” do Estatuto Social para prever a possibilidade de 
realização das Assembleias Gerais da Cooperativa em formato virtual, mediante atuação remota, 
via sistema eletrônico;
6. Consolidação do Estatuto Social;
7. Assuntos gerais, sem caráter deliberatório.

Uberlândia/MG, 03 de dezembro de 2020.
GUSTAVO MALAGOLI BUIATTI

Diretor Presidente

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

SEXTA-FEIRA
04 DE DEZEMBRO DE 2020

Ninguém acerta a Mega-Sena 
e prêmio acumula em R$ 11 mi
 | FORAM AS SEGUINTES AS DEZENAS SORTEADAS: 20 - 27 - 35 - 39 - 50 – 59

 � AGÊNCIA BRASIL

Nenhuma aposta acertou as 
seis dezenas do concurso 
2.323 da Mega-Sena.  O 

sorteio foi realizado na noite 
dessa quarta-feira (2) no Espaço 
Loterias Caixa, localizado no 
Terminal Rodoviário Tietê, na 
cidade de São Paulo.

De acordo com a estimativa 
da Caixa, o prêmio acumulado 
para o próximo sorteio, no sába-
do (5), é de R$11 milhões. Foram 
as seguintes as dezenas sortea-
das: 20 - 27 - 35 - 39 - 50 - 59.

A quina registrou 29 apos-
tas ganhadoras. Cada uma vai 
pagar R$ 67.337,34. A quadra 
teve 1.825 apostas vencedoras. 
Cada apostador receberá R$ 
1.528,59.

As apostas do concurso 
2.324 podem ser feitas até as 
19h (horário de Brasília) do dia 
do sorteio, nas casas lotéricas 
credenciadas pela Caixa, em 
todo país ou pela internet. O 
volante, com seis dezenas mar-
cadas, custa R$ 4,50.

 � MEGA DA VIRADA

O concurso especial da Mega 
da Virada tem prêmio estimado 
em R$ 300 milhões e já está com 

APOSTA

MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

as apostas abertas. O sorteio 
será realizado na noite de 31 de 
dezembro de 2020.

Como nos demais concursos 
especiais das Loterias Caixa, a 
Mega da Virada não acumula. 
Se não houver ganhadores na 
faixa principal, com acerto de 
seis números, o prêmio será 
dividido entre os acertadores da 
segunda faixa, com cinco  acer-
tos, e assim por diante.
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