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PUBLICAÇÕES A PEDIDO
REPUBLICAÇÃO.
Republica-se por erro de editoração, publicado no Diário Oficial n. 10626, de 3 de setembro de 2021, página 204.

EDITAL
ONZE-DO-ONZE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, torna público que requereu 
ao Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul – IMASUL, a Alteração da Titularidade da Autorização 
Ambiental de Supressão Vegetal Nº 1715/2020 da Fazenda Estância Beatriz, válida até 28/12/2024, para APOENA 
AGROPECUÁRIA E EMPREENDIMENTOS LTDA, atual proprietário da área, localizada no município de Terenos – MS.

ASSOCIAÇÃO SUL-MATO-GROSSENSE DA FAMÍLIA MILITAR
“EM LIQUIDAÇÃO”

Nos termos do art. 991, inciso I, do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça de MS, o Liquidante 
LUIZ ADOLFO DE OLIVEIRA, RG 381413/MD, CPF 290.230.331-91, nomeado na Assembleia Geral realizada 
em 30 de julho de 2021, que também aprovou a dissolução da sobredita associação, inicia o levantamento do 
ativo, passivo, liquidação e destino dos bens da ASSUFAMIL. Na sobredita Assembleia Geral restou compro-
vado que a conta corrente 14627-7 da ASSUFAMIL encerrou-se em 14/04/2021. Ficou decidido também que, 
obedecendo ao Estatuto da Associação, os poucos bens móveis existentes, como mesas, cadeiras, geladeira, 
cama e cofre, após o levantamento do liquidante, serão doados à UVEMB (União dos Veteranos da Marinha do 
Brasil), entidade congênere, sem fins lucrativos, que possui atividades de cunho filantrópico em seus objetivos.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                                      

Campo Grande-MS, 3 de Setembro de 2021

JUREMIR DO PRADO
Presidente da ASSUFAMIL

EDITAL Nº 003/2021 – CRO-MS

O Presidente da Comissão Eleitoral do Conselho Regional de Odontologia do Mato Grosso do Sul – CRO/MS faz 
saber que o Plenário decidiu inscrever a Chapa 1 (Única), a qual em consequência, concorrerá à eleição para a 
renovação do corpo dirigente do CRO/MS, convocada através do Edital n.º 001/2021, publicado no Diário Oficial 
da União nº 123, Seção 3, de 02 de julho de 2021 e Diário Oficial do Estado nº 10.563, de 06 de julho de 2021, 
pág. 290. A eleição será realizada em das 00:00 horas do dia 01 de outubro de 2021 e o encerramento para às 
23:59horas do dia 02 de outubro de 2021, horário de Brasília. O comparecimento é obrigatório para todos os 
cirurgiões-dentistas com direito a voto. A modalidade da eleição será on-line com endereço único de votação pelo 
link: eleicaocros2021.elejaonline.com. É resguardado o direito ao voto por correspondência nos termos da Lei. O 
Edital completo encontra-se afixado na sede do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso do Sul – CRO/
MS, bem como disponível no site www.croms.org.br, no link https://croms.org.br/eleicoes/.

UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os 1563 (hum mil quinhentos e sessenta e três) cooperados da Unimed Campo Grande MS 
Cooperativa de Trabalho Médico, em condições de votar, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 
09.09.2021, às 17h30, em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos cooperados, 
às 18h30, em segunda convocação com a presença da metade mais 1 (um) dos cooperados e, às 19h30, em 
terceira convocação com a presença mínima de 10 (dez) cooperados. A Assembleia ora convocada será realizada 
exclusivamente na forma telepresencial, portanto, os cooperados poderão participar através da plataforma digital 
“Eleja Online” (elejaonline.com), a ser acessada através de endereço eletrônico que será enviado aos cooperados 
com antecedência. A Assembleia de que trata o presente Edital terá a seguinte Ordem do Dia: 1. alteração da 
redação do §2º do art. 47 do Estatuto Social; 2. alteração da redação do §3º do art. 51 do Estatuto Social; 3. 
Ratificação da decisão Assemblear obtida na Assembleia Geral Ordinária realizada em 31.03.2021 que aprovou 
a autorização dirigida ao Conselho de Administração da Unimed Campo Grande para as devidas providências de 
instituição da Fundação Miguel Couto de Ensino, Pesquisa e Extensão. Notas: a) serão observadas, nas deliberações 
acima, as disposições dos arts. 16, VI, “a”, 50 e 54 do Estatuto Social, que contemplam os impedimentos de votar 
e ser votado; b) as alterações referidas nos itens 1 e 2 estão disponibilizadas no Canal do Cooperado. Campo 
Grande, 25 de agosto de 2021. 

Dr. Maurício Simões Corrêa
Diretor-Presidente.


