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CNPJ/ME n° 37.139.034/0001-71

Edital de Convocação de Assembleia/Reunião de Sócios Semipresencial da Sociedade Empresária Limitada
O Sócio Administrador Cleiton João Mantovani convoca todos os Srs. Sócios a se reunirem em Assembleia Geral, 
a ser realizada em primeira convocação, 10 de agosto de 2021, às 11h00, com a presença de ¾ do capital social da 
Sociedade, de modo Semipresencial, inclusive para fins de contabilização de votos, sendo a Assembleia/Reunião de 
Sócios realizada na sede da Sociedade ou por meio de videoconferência através de link enviado individualmente ao 
enderenço de e-mail dos sócios após a devida habilitação do Sócio, conforme previsto neste edital. A Assembleia/Reu-
nião de Sócios será instalada a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: I. Deliberar sobre a Dissolução Total 
da Sociedade; II. Deliberar sobre a cessão onerosa das quotas sociais em caso de não aprovação do Item “I”; III. 
Deliberar sobre a Destituição de Sócio Administrador; IV. Deliberar sobre a Apuração e Distribuição dos Resultados 
em Caso de Dissolução Total; V. Assuntos Gerais. Informações Gerais: 1. Em linha com a Lei Nº 14.030, De 28 de 
Julho de 2020, a Assembleia/Reunião de Sócios será realizada de modo Semipresencial, presencialmente ou por meio 
de videoconferência via plataforma digital Zoom, link de acesso será enviado ao e-mail do Sócio que desejar partici-
par pela modalidade virtual. Os documentos de representação e habilitação para sessão virtual deverão ser enviadas 
ao endereço eletrônico monique@protec.agr.br, com cópia ao juridico@protec.agr.br e ao endereço eletrônico kamila.
guilhermina@protec.agr.br. Pedimos que os documentos de representação sejam enviados até 2 (dois) dias da data de 
realização da Assembleia/Reunião de Sócios, observando a documentação, Quando Pessoa Física: Cópia digitalizada 
do documento de identidade com foto; Quando Pessoa Jurídica: (a) último estatuto ou contrato social consolidado, 
devidamente registrado na junta comercial competente; (b) documentos societários comprobatórios dos poderes de 
representação, quando aplicável; e (c) documentos de identidade com foto dos representantes legais; e Quando Re-
presentado por Procurador: deverá ser encaminhado a procuração com os poderes específicos de representação na As-
sembleia/Reunião de Sócios. Para habilitação da participação virtual basta o envio do e-mail para os endereços acima 
optando por essa modalidade para envio do Manual de Participação Virtual. 2. Os Sócios poderão enviar a instrução 
de voto previamente à realização da assembleia, por meio do Boletim de Voto a Distância nos mesmos endereços de 
e-mail informado no item 1. Cleiton João Mantovani - Sócio Administrador

CONCESSÃO DE LICENÇA
Lawrence de Oliveira Couto e Outros, CPF: 006.818.896-08 por meio da empresa Eco 
Cerrado Soluções Ambientais Ltda, por determinação do Conselho Estadual de Política 
Ambiental – COPAM, torna público que foi CONCEDIDA, a Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação, LP+LI+LO nº 5505/2020 conforme o Processo 
Administrativo Licenciamento n° 5505/2020 com vencimento em 29/05/2030, para as 
atividades de Culturas anuais, semiperenes e perenes, silvicultura e cultivos agrossilvipas-
toris, exceto horticultura e Barragem de irrigação ou de perenização para agricultura , 
desenvolvidas no empreendimento Fazenda Assa de Peixe e Riacho Fundo no Município 
de Riachinho e Bonfinópolis de Minas/MG.
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Verdão treina para encarar o 
Rio Branco em Venda Nova
 | UBERLÂNDIA ESPORTE BUSCA SE CONSOLIDAR NO G4 DA SÉRIE D

 � DA REDAÇÃO

O Uberlândia Esporte 
Clube treinou forte du-
rante a semana para 

enfrentar o Rio Branco de 
Venda Nova (ES) no próxi-
mo domingo (1º), às 15h, no 
estádio Olímpio Perim, em 
Venda Nova do Imigrante. A 
partida vale pela nona rodada 
da primeira fase da Série D do 
Campeonato Brasileiro.

No jogo válido pela 6ª ro-
dada, no dia 11 de julho, no 
Parque do Sabiá, deu Uber-
lândia por 2 a 1, e o técnico 
Chiquinho Lima sabe que o 
time encontrará dificuldades, 
já que o RBVN ainda está 
invicto jogando em terras capi-
xabas pela Série D, com duas 
vitórias e um empate quando 
joga no Olímpio Perim.

“Nos últimos 10 jogos em 
casa eles perderam apenas 
um. Jogar lá é sempre muito 
desafiador. O que passo para 
os nossos atletas é que pre-
cisamos estar sempre muito 
concentrados, respeitar o ad-
versário, mas saber que temos 
um time em ascensão, em um 
momento de crescimento e 
totais condições de fazer um 
jogo sólido e consistente, me-
recendo um grande resultado”, 
disse.

O Verdão está na segunda 
colocação do Grupo A6, com 
15 pontos, cinco a mais que 
o time capixaba, o primeiro 
fora da zona de classificação. 
Pelo regulamento, os quatro 
primeiros de cada chave pas-

sam para a segunda fase da 
competição nacional. 

“Pensando em classifi-
cação é um jogo chave. Um 
jogo de responsabilidades 
divididas, apesar de estarmos 
formatando um trabalho mui-
to consistente. Os jogadores 
sabem da responsabilidade e 
das dificuldades, mas também 
que temos um grupo muito 
forte, uma equipe que está a 
cada jogo procurando evoluir 
em todos os conceitos”, disse 
Chiquinho.

Autor do segundo gol con-
tra o Águia Negra (MS) no últi-
mo final de semana, o volante 
Franco acredita que o clube 
tem que manter a regularidade 
de bons desempenhos dentro 
da competição para conquistar 
a vitória. Para isso, o trabalho 
tem sido voltado para o equi-
líbrio entre defesa e ataque.

“A gente trabalha nossa 
ideia de jogo, que é um time 
que cria muito ofensivamente, 
muitas variações ofensivas, 
mas que também tem um equi-
líbrio defensivo. Então nessa 
primeira fase, além de buscar 
a classificação, já se preparar 
para as fases mais decisivas. 
A gente vai tentar fazer o 
mesmo jogo que fazemos em 
casa, fora, com uma mesma 
dinâmica ofensiva, equilibrado 
defensivamente para tentar 
trazer os três pontos”, afirmou.

E para voltar para Uber-
lândia com os três pontos 
na bagagem, Franco diz que 
será necessário jogar com 
muita inteligência para bater o 
invicto Rio Branco em Venda 

FUTEBOL

GIOVANNI MENDES/UEC

Técnico Chiquinho acredita 
que o UEC não terá jogo 
fácil no domingo (1º)

Nova. “O importante é a gente 
fazer um jogo com sabedoria, 
com posse de bola, propondo 
o jogo, sabendo a hora de 
atacar, defendendo em bloco 
baixo, sabendo a hora de certa 

de fazer a pressão”, analisou.
O Uberlândia Esporte Clu-

be embarca para Venda Nova 
do Imigrante na manhã de 
sábado (31) e retorna somente 
na terça-feira (3).
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