
ORESTES GONÇALVES DE OLIVEIRA/FAZENDA SÃO JOÃO DO CURRALINHO, por 
determinação da Prefeitura Municipal de Morada Nova de Minas/Sistema Municipal 
de Meio Ambiente, torna público que solicitou, por meio do Processo Administrativo: 
Dep. Amb.-00003/2021, Licença Ambiental - LAS/RAS, para a atividade de Criação de 
bovinos, bubalinos, equinos, muares, ovinos e caprinos, em regime extensivo, localizado 
na Fazenda São João do Curralinho, zona rural em Morada Nova de Minas-MG.

Pedidos de recuperação judicial 

crescem 50% em agosto
 | MAIOR PARTE DAS REQUISIÇÕES PARTIRAM DO COMÉRCIO COM 43,2% DOS REGISTROS

 � AGÊNCIA BRASIL

O número de pedidos de 
recuperação judicial 
aumentou 50% em 

agosto ao chegar aos 111, 
contra os 74 do mês anterior. 
De acordo com o Indicador 
de Falências e Recuperação 
Judicial da Serasa Experian, 
o mês de agosto foi o que 
registrou o maior número 
de pedidos desde o começo 
de 2021. A maior parte das 
requisições partiram do seg-
mento do comércio (43,2%).

“O crescimento expres-
sivo das requisições está 
ligado diretamente aos ris-
cos econômicos que vêm se 
elevando desde o início de 
agosto no país. As questões 
políticas, a crise hídrica e o 
aumento da inflação passa-
ram a afetar negativamente 
a saúde financeira dos con-
sumidores, o que prejudica, 
principalmente, os negócios 

ECONOMIA
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pequenas empresas, com 60 
requisições de recuperação 
judicial, seguidas pelos ne-
gócios de médio porte (19) e 
grande (16). O segmento que 
mais demandou pelo recurso 

foi o de serviços, que teve 
60 pedidos no período. Em 
sequência estão a indústria 
(19), o comércio (16) e o 
setor primário, que não teve 
nenhuma solicitação.

do segmento de comércio e 
as micro e pequenas empre-
sas, que ainda estavam se 
reerguendo com o relaxa-
mento das medidas restriti-
vas referentes a pandemia”, 
disse o economista da Sera-
sa Experian, Luiz Rabi.

Segundo os dados, des-
taque ficou para as micro e 

Segundo os dados, destaque ficou para 
as micro e pequenas empresas, com 60 
requisições de recuperação judicial

COMARCA DE UBERLÂNDIA-MG . EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE VINTE DIAS. O Dr. Carlos 
José Cordeiro, Mm. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Uberlândia, Estado de Minas Gerais, 
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
que, por este Juízo e respectiva Secretaria, processam-se os termos e atos da ação de Execução de 
Título Extrajudicial, autos nº 5019292-47.2018.8.13.0702 requerida por ABC INCO em face de Geraldo 
Rodrigues Martins, inscrita no CPF/MF 740.437.226-72. Narra a Exequente, na inicial, que é credora da
Executada da quantia de R$ 110.379,63, representado por notas fiscais informadas na inicial, sendo que 
o Executado não honrou com o compromisso assumido. E como não foi encontrado para citação, é o 
presente Edital expedido com a finalidade de CITAR e chamar Geraldo Rodrigues Martins, para os 
termos e atos da supracitada ação e para efetuar o pagamento da quantia de R$ 110.379,63 atualizado 
até 11/07/2018, referente ao principal, acessórios e 10% sobre o valor da execução, no prazo de 03 (três)
dias. Sabendo que no caso de integral pagamento, no prazo supracitado, a verba honorária será reduzida 
pela metade. Poderá, ainda, caso queira, opor à execução por meio de Embargos, que deverão ser 
oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias. Ainda, o(s) executado(s) têm direito de parcelar o débito em até 
06 (seis) vezes na forma do art. 745 A do CPC. Assim, para conhecimento de todos, especialmente do 
(a/s) interessado (a/s), expediu-se o presente edital que será afixado no lugar público de costume e 
publicado uma vez no “Diário do Judiciário – Minas Gerais”. Uberlândia, 26 de agosto de 2021. Eu, 
(a)(Maria Conceição Souza Cunha), Oficial de Apoio Judicial, o digitei. (a.digitalmente) Bel. CARLOS 
JOSÉ CORDEIRO. Juiz de Direito Titular

MAQNELSON VEÍCULOS LTDA
CNPJ sob o nº 07.773.452/0001-55 - NIRE 31207454910

ATA DE REUNIÃO DE SÓCIOS REALIZADA EM 14 DE JUNHO DE 2021
Data, Hora e Local da Reunião: Realizada às 10 (dez) horas, do dia 14 de junho de 2021, na sede da Sociedade, 
localizada na Av. Paulo Roberto Cunha Santos, nº 2505 – Bairro Presidente Roosevelt, CEP nº 38.401-117, Uberlân-
dia, Estado de Minas Gerais, conforme previamente informado aos sócios quotistas da sociedade MAQNELSON 
VEÍCULOS LTDA., pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na cidade de Uberlândia – MG, na Av. 
Rondon Pacheco, nº 1001, loja 2 – Bairro Lídice, CEP nº 38.400.050 , inscrita no CNPJ sob o nº 07.773.452/0001-55 
e NIRE 31207454910, instalada com a presença da totalidade dos sócios, sem convocação nos termos do Art. 1.072, 
§ 2º do Código Civil. Convocação e Presença: Presentes os sócios representando a totalidade do capital: Moacir 
Galé (CPF nº 279.923.731-20 ); e a sócia Maq Participações Ltda (CNPJ nº, 26.667.879/0001-13), representada pelos 
sócios-administradores Nelson Merola Junior (CPF nº 066.553.941-04) e Bruno Rodrigues da Cunha Merola (CPF 
nº 014.754.306-12); o que dispensa as formalidades de convocação, em conformidade com o que autoriza o § 2º do 
artigo 1.072 do Código Civil, perfazendo assim, o quórum legal de instalação. Mesa: Os trabalhos foram presididos 
pelo administrador Nelson Merola Júnior, e secretariado pelo sócio Moacir Galé. Ordem do Dia: Deliberar sobre a 
redução proporcional do capital social da Sociedade, no valor atual de R$ 14.139.909,00 (Quatorze milhões cento e 
trinta e nove mil novecentos e nove reais), para R$1.139.909,00 (Hum milhão cento e trinta e nove mil novecentos e 
nove reais), por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do Artigo 1.082, inciso 
II, do Código Civil, o que de fato foi aprovado por unanimidade pelos sócios quotistas, nos termos e modo que passa 
a dissertar. Deliberações: Após a discussão das matérias constantes da Ordem do Dia, os sócios por unanimidade de 
votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: a) Aprovar a redução proporcional do capital social da 
Sociedade, no valor atual de R$ 14.139.909,00 (Quatorze milhões cento e trinta e nove mil novecentos e nove reais), 
para R$ 1.139.909,00 (Hum milhão cento e trinta e nove mil novecentos e nove reais), por considerá-lo excessivo em 
relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, sendo que as quotas 
serão reduzidas proporcionalmente e restituindo-se parte do valor das quotas entre os sócios, nos termos do art. 1.084 
do Código Civil, conforme novo quadro de distribuição do capital social: 

Sócios Saldo Anterior Devolução de Capital Saldo Atual Participação Societária
Maq Participações Ltda R$  13.998.509,91 R$ 12.870.000,08 R$ 1.128.509,83 99%

Moacir Galé R$ 141.399,09 R$ 129.999,92 R$ 11.399,17 1%
Total R$ 14.139.909,00 R$ 13.000.000,00 R$ 1.139.909,00 100%

Portanto, após todas as formalidades legais necessárias o quadro societário passará a viger da seguinte forma:
Sócios Quotas Valor R$ Porcentagem

Maq Participações Ltda 1.128.510 R$ 1.128.509,83 99,00%
Moacir Galé 11.399 R$ 11.399,17 1%

Total 1.139.909 R$ 1.139.909,00 100,00%
b) As deliberações aprovadas no item “a” acima somente tornar-se-ão eficazes após o decurso do prazo de 90 (noven-
ta) dias para a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos do 
art. 1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que (1) não haja oposição de qualquer credor; ou (2) caso haja oposição 
de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor; e  c) Autorizar 
os administradores da Sociedade a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e 
aprovadas pelos sócios da Sociedade, incluindo mas não se limitando à averbação, no Registro Público de Empresas 
Mercantis, da presente ata de redução de capital, nos termos do art. 1.084, §3º do Código Civil. Encerramento e apro-
vação da Ata: Dada a palavra a todos os presentes, ninguém quis fazer uso desta, encerrando-se a reunião de sócios. 
Nada mais havendo a tratar, a presente ata, após lida e aprovada, foi assinada pelos sócios presentes, pelo Presidente 
e pelo Secretário. Lavrada a Ata de Deliberação, realizada em 14 de junho de 2021, a qual, foi lida, aprovada e por 
todos os presentes assinada. Uberlândia/MG, 14 de junho de 2021. Nelson Merola Junior - Presidente ; Moacir Galé 
– Secretário; Maq Participações Ltda  - Sócio: Nelson Merola Júnior.

ONG CLUBE DOS FOCINHOS - CNPJ: 31.968.485/0001-35
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL

Prezados Senhores(as) Associados(as):
A Presidente da ONG CLUBE DOS FOCINHOS, Sra. Dulcimar Nazareth de Oliveira, no uso de suas 
atribuições, convoca todos os membros para Assembléia Geral, a realizar-se no próximo dia 17 de 
setembro de 2021 na sede da ONG, localizada na Rua Dennis Nascer Thomaz de Freitas, 110, Bairro 
Shopping Park, CEP: 38.425-425, nesta cidade de Uberlândia/MG, iniciando-se os trabalhos às 12:30 
horas, em primeira convocação, ou na falta de quórum necessário às 13:00 horas em segunda convoca

-
ção, com qualquer número de presentes para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

 

- Aprovação de contas exercício 2020.
Uberlândia/MG, 14 de setembro de 2021

Dulcimar Nazareth de Oliveira
Presidente - ONG Clube dos Focinhos
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