sexta-feira, 12 de abril de 2013

SUGAR INVESTORS ENGENHARIA E
COMÉRCIO S.A.
CNPJ/MF sob o n.º 00.592.052/0001-02 - NIRE 3530043723-3
CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL DA SOCIEDADE
ANÔNIMA FECHADA
Eu, SANDRO BARRETO LINS, na qualidade de Diretor Executivo da
empresa SUGAR INVESTORS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A.,
convoco os acionistas, o Sr. HIDERALDO FERNANDES DE OLIVEIRA
BORBA, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens,
engenheiro químico, portador da cédula de identidade n.º 3.030.399
SSP/PE e inscrito no CPF/MF sob o n° 658.054.534-87, residente e
domiciliado, na Rua Tenente João Cícero, n.º 712, apartamento 1202,
no bairro da Boa Viagem, Recife – PE e a Sra. ROZANA CRISTINA DE
LIMA FERREIRA, brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial
de bens, professora, portadora da cédula de identidade de n° 14092360 SSP/MT, inscrita no CPF/MF sob o n° 863.992.924-68, residente e
domiciliada na Rua Santa Helena, n° 909, casa 350, Jardim Alvorada,
Marília – SP, CEP 17513-322, para participarem da Assembléia Geral
que será realizada no dia 15 de abril de 2013, às 9h00min na sede da
empresa, Rua Álvares Cabral, n. 329, Centro, Marília, Estado de São
Paulo, CEP 17501-100, tudo em conformidade com o disposto no artigo
22 do Estatuto Social e cominações legais prevista na Lei 6404/76, terá
como ordem do dia: a) Eleição da nova Diretoria Administrativa; b)
Apresentação para aprovação das contas referentes aos anos de 2009,
2010, 2011 e 2012; c) Assuntos correlatos à administração. Marília, 05
de Abril de 2013. SUGAR INVESTORS ENGENHARIA E COMÉRCIO
S.A. SANDRO BARRETO LINS – Diretor Executivo

Maringá S.A. Cimento e Ferro-Liga
CNPJ/MF nº 61.082.988/0001-70 - NIRE nº 35.3.0001745-5
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da Maringá S.A. Cimento e Ferro-Liga
(“Companhia”) devidamente convocados a participarem, em primeira
convocação, da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se
realizará no dia 22 de abril de 2013, às 11:00 horas, no prédio da sede
da Companhia, localizada nesta Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, na Rua Leopoldo Couto de Magalhães, n° 110, Condomínio
Edifício JK Tower, conjuntos 21 e 22, parte, Jardim Paulista,
CEP 04542-000 para deliberarem sobre, em Assembleia Geral Ordinária:
(a) prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras relativas ao exercício de 2012;
(b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido; (c) eleição de membro
da Diretoria; e (d) fixação da remuneração global anual da Administração;
e, em Assembleia Geral Extraordinária: (a) alteração da denominação
social; (b) alteração do objeto social; (c) alteração do Estatuto Social;
e (d) consolidação do Estatuto Social. Informações Gerais. Em conformidade com os artigos 133 e 135, § 3°, da Lei n° 6.404/76, encontram-se à
disposição dos acionistas, na sede social da Companhia, todos os documentos e informações necessários à deliberação das matérias previstas
na ordem do dia. São Paulo, 11 de abril de 2013. A Diretoria.

EMPRESA DE DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA VALE PARANAPANEMA S.A.
CNPJ/MF nº 07.297.359/0001-11 - NIRE 35.300.321.774
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA-GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunir em AssembleiaGeral Ordinária, que se realizará no dia 30 de abril de 2013, às 10:00
horas, na sede social, na Avenida Paulista, nº 2439, 11º andar, em São
Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Exame, discussão
e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações
Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes,
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2012. b) Aprovação
da destinação do resultado relativo ao exercício de 2012. c) Fixação
da remuneração dos administradores para o exercício de 2013. Os
documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição
dos senhores acionistas na sede social da Companhia. Os Acionistas
deverão apresentar, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de
antecedência, além do documento de comprovação de sua identidade
e/ou atos societários pertinentes que comprovem a representação legal,
conforme o caso, o instrumento de mandato com reconhecimento da
ﬁrma do outorgante. A representação por procuração deverá obedecer
às determinações do §1º do art. 126 da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 12
de abril de 2013. Sinval Zaidan Gama - Interventor na Empresa de
Distribuição de Energia Vale Paranapanema S.A.

XL SEGUROS BRASIL S.A.
CNPJ/MF nº 14.448.493/0001-31
DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
Rafael Carlos Librandi, brasileiro, casado, securitário, portador do
documento de identidade RG nº 12.714.172-8, inscrito no CPF/MF sob o
nº 049.936.008-79, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado
de São Paulo, com escritório na Rua Dr. Renato Paes de Barros, nº 1.017,
8º andar, Itaim Bibi, CEP 04530-001, DECLARA: (i) sua intenção de
exercer o cargo de Diretor da XL Seguros Brasil S.A. e (ii) que preenche
as condições estabelecidas nos artigos 3º e 4º da Resolução CNSP nº 136,
de 7 de novembro de 2005. ESCLARECE que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais impugnações à presente declaração deverão
ser comunicadas diretamente à Superintendência de Seguros Privados SUSEP, no endereço abaixo, no prazo máximo de 15 (quinze) dias,
contados da data desta publicação, por meio de documento em que o autor
esteja devidamente identificado, acompanhado da documentação
comprobatória, observado que o declarante poderá, na forma da legislação
em vigor, ter direito à vista do respectivo processo. SUPERINTENDÊNCIA
DE SEGUROS PRIVADOS - SUSEP. Av. Presidente Vargas, nº 730 Centro - CEP 20071-900 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil.
(11 e 12/04/2013)

CODEN - Companhia
de Desenvolvimento de Nova Odessa
CNPJ (MF) n° 48.832.398/0001-59
Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas desta companhia, para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária a serem realizadas no
próximo dia 26 de Abril de 2013, às 10:00 horas, à Rua Eduardo Leekning,
n° 550, Jd. Bela Vista, em Nova Odessa, SP, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Leitura, discussão e votação do
Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Contábeis, correspondentes ao exercício encerrado em 31/12/2012,
bem como dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes; (b) Destinação do Resultado Líquido do exercício; (c) Eleição dos
membros do Conselho Fiscal, bem como deliberar sobre a fixação de seus
honorários; (d) Exoneração de atuais membros do Conselho de Administração e consequente eleição dos novos Conselheiros, bem como deliberar
sobre a fixação de seus honorários; (e) Fixação e/ou ratificação dos honorários da Diretoria em exercício; (f) Outros assuntos de interesse social. Nova
Odessa, SP, 01/04/2013. AS) Ricardo Ongaro - Diretor Presidente. A população de Nova Odessa pagou por este anuncio R$ 774,00.
(10-11-12)

Diário Oficial Empresarial

EMPRESA ELÉTRICA
BRAGANTINA S.A.

Companhia Brasileira
de Gestão de Serviços

CNPJ/MF nº 60.942.281/0001-23 - NIRE 35.300.033.094
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunir em AssembleiaGeral Ordinária, que se realizará no dia 30 de abril de 2013, às 12:00
horas, na sede social, na Avenida Paulista, nº 2439, 11º andar, em São
Paulo, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração e das Demonstrações
Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes,
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2012. b) Aprovação da
destinação do resultado relativo ao exercício de 2012. c) Fixação da remuneração dos administradores para o exercício de 2013. Os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos senhores
acionistas na sede social da Companhia. Os Acionistas deverão apresentar, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, além
do documento de comprovação de sua identidade e/ou atos societários
pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso, o
instrumento de mandato com reconhecimento da ﬁrma do outorgante.
A representação por procuração deverá obedecer às determinações do
§1º do art. 126 da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 12 de abril de 2013. Sinval
Zaidan Gama - Interventor na Empresa Elétrica Bragantina S.A.

CNPJ/MF nº 02.533.940/0001-71 - NIRE 35.300.376.781
Companhia Fechada
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 4/3/2013
Data, hora e local: 4/3/13, 16h30, sede social Barueri/SP, Al. Tocantins,
822, Alphaville Industrial. Mesa: Rômulo de Mello Dias (Presidente), Rodrigo Bacellar Wuerkert (Secretário). Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social da Cia. Deliberações por unanimidade:
proceder à substituição dos membros do Cons. de Adm.da Cia.: Enrique
Adan Y Coello, membro suplente de Marco Antonio Rossi no Cons. de
Adm. em substituição a Tarcísio José Massote de Godoy. Mantido seus
mandatos, conforme os termos da eleição da AGOE de 2/4/12, passando
o Cons. de Adm. a ser: Rômulo de Mello Dias - Presidente do Cons. de
Adm., Dilson Tadeu da Costa Ribeiro seu suplente; Geraldo Aureliano
de Barros Correia Junior - Vice-Presidente do Cons. de Adm., Maria
das Graças Conceição Machado Costa sua suplente; Márcio Serôa de
Araújo Coriolano - membro efetivo, Manoel Antonio Peres seu suplente; Marco Antonio Rossi - membro efetivo, Enrique Adan Y Coello seu
suplente; e Eduardo Chedid Simões - membro efetivo, Paulo Guzzo
Neto seu suplente. Encerramento: Nada mais a tratar, foi lavrada a ata,
lida, aprovada e assinada pelos presentes. Barueri/SP, 4/3/13. JUCESP
nº 130.094/13-4 em 2/4/13. Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Zurich Vida e Previdência S.A.
CNPJ 01.206.480/0001-04
Declaração de Propósito
José Reinaldo Caparroz Júnior, brasileiro, casado, administrador de
empresas, portador da Cédula de Identidade RG nº 21.322.219-X, inscrito no CPF/MF sob o nº 248.898.168-01, com endereço comercial na
Cidade de São Paulo, Praça General Gentil Falcão, nº 108, 1º andar,
Cidade Monções, CEP 04571-150, Declara sua intenção de compor a
Diretoria da Zurich Vida e Previdência S.A..Declara que preenche as
condições estabelecidas nos artigos 3° e 4º da Resolução CNSP n° 136,
de 7 de novembro de 2005. Esclarece ainda que, nos termos da regulamentação em vigor, eventuais impugnações à presente declaração
deverão ser comunicadas diretamente à Superintendência de Seguros
Privados–SUSEP, no endereço abaixo, no prazo máximo de 15 (quinze)
dias, contados da data desta publicação, por meio de documento em
que o autor esteja devidamente identiﬁcado, acompanhado da documentação comprobatória, observado que os declarantes poderão, na forma
da legislação em vigor, ter direito à vista do respectivo processo. Superintendência de Seguros Privados–SUSEP. Coordenação Geral de
Registros e Autorizações - CGRAT. Avenida Presidente Vargas, nº 730
- Centro - CEP 20071-900 - Rio de Janeiro-RJ. São Paulo, 4 de abril de
2013. Richard Emiliano Soares Vinhosa, Luiz Fernando Barsotti e José
Reinaldo Caparroz Júnior.
(12 e 13/04/2013)

Sasazaki Participações,
Empreendimentos e Comércio S.A.
CNPJ/MF nº 59.875.294/0001-48 - NIRE 35.300.126.017
Edital de Convocação
Ficam convidados os Srs. Acionistas a comparecerem à Assembleia
Geral Ordinária (AGO), a ser realizada às 10:00hs, do dia 27 de abril
de 2013 (sábado), na Rua Benedito Alves Delﬁno nº 1.251 - Distrito Industrial na Cidade de Marília - SP, para deliberarem sobre a seguinte
Ordem do dia: AGO (artigo 132 da Lei 6.404/76) - 1. tomar as contas
dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações ﬁnanceiras do exercício social ﬁndo em 31 de dezembro de 2012, publicadas
nos jornais, DOESP e Jornal Diário de Marília, em suas edições de
26.03.2013; 2. deliberar sobre a destinação do resultado do exercício
social encerrado em 31.12.2012; 3. deliberar sobre distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio; 4. recomposição do Conselho de
Administração mediante a destituição, eleição e reeleição de seus
membros. 5. ﬁxar a remuneração anual dos membros do Conselho de
Administração e da Diretoria da Sociedade (em atendimento ao artigo
8º do Estatuto Social); 6. ratiﬁcar a distribuição desproporcional de lucros pela controlada SSZK Empreendimentos Participações Ltda; 7. deliberar sobre a eleição do Conselho Fiscal; 8. discutir outros assuntos de
interesse da sociedade. Marília, 12 de abril de 2013.
Tochimiti Sasazaki - Presidente do Conselho de Administração

BAUMER S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 61.374.161/0001-30 - NIRE 35.300.027.213
Convocação para Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam os acionistas da Baumer S.A. convocados para as Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas conjuntamente no
dia 26 de abril de 2013, às 16h30, na sede social, situada na Av.
Prefeito Antonio Tavares Leite, nº 181, Mogi Mirim - SP, a fim de
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Assembleia Geral
Ordinária: (1) exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria,
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras previstas em
lei, e Parecer da Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em
31/12/2012; (2) destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de
dividendos; (3) fixação da remuneração anual dos membros da Diretoria;
(4) eleição dos membros do Conselho Fiscal; (5) eleição dos membros
do Conselho de Administração; II - Assembleia Geral Extraordinária:
(6) exame, discussão e votação de proposta dos Órgãos da Administração,
autorizando a Companhia a constituir duas sociedades empresariais
limitadas, nos termos de referida proposta. Mogi Mirim, 11 de abril de 2013.
Manoel Amaral Baumer - Presidente do Conselho de Administração.

Damásio Educacional S.A.
C.N.P.J. nº 07.912.676/0001-09 - N.I.R.E. 35.300.386.981
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam os senhores acionistas da Damásio Educacional S.A.
(“Companhia”) convidados a se reunirem em Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária (“Assembleias”), a serem realizadas,
cumulativamente, em 24.4.2013, às 14h00, na sede da Companhia,
situada na Rua da Glória, 195, Liberdade - São Paulo/SP, para tratar
sobre as matérias constantes da seguinte ordem do dia: Em Assembleia
Geral Ordinária: (i) Examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2012; (ii)
Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício ﬁndo em 2012 e
a distribuição de dividendos; e (iii) Eleição de integrantes do Conselho de
Administração. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Alteração da
redação dos Artigos 5º e 19 do Estatuto Social da Companhia e sua
consolidação. São Paulo, 11, 12 e 13 de abril de 2013.
Marcelo Pereira Lopes de Medeiros
Presidente do Conselho de Administração

BIOPET PRODUTOS
PARA ANIMAIS LTDA

CNPJ: 62.445.861/0001-30 – Nire nº 35.213.003.103
REDUÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
A empresa vem através desta comunicar a redução de seu Capital
Social de R$ 3.000.000,00 para R$ 1.232.417,40 Amilcar Crosera Sócio
- Diretor

CNPJ/MF Nº 07.626.792/0001-53 - NIRE Nº 35.220.057.515
CONVOCAÇÃO
Convidam-se os senhores sócios cotistas da Biopet Produtos para Animais
Ltda., a se reunirem em Assembléia Geral a se realizar no dia 17 de abril
de 2.013, às 11:00 horas, na sede social da empresa localizada à Rua
Paes Leme, 524 – 6º andar, conjunto 63, em São Paulo/SP, a ﬁm de tratar
da seguinte ordem do dia: I. Leitura, discussão e deliberação sobre o
balanço geral e demonstrações de resultados referentes ao exercício social
encerrado em 31.12.2012. II. Proposta da Administração para destino dos
resultados. III. Outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, 02
de abril de 2.013. A ADMINISTRAÇÃO

HELEMAR IND. E COM. DE COIFAS E DUTOS LTDA. ME. Torna público
que recebeu da CETESB a Licença Prévia e de Instalação nº 30001182 e
requereu a Licença de Operação para Fabricação de Partes, peças e artigos de funilaria sito à Av. Dr. Eduardo Cotching nº 958 - Vila Formosa - SP.

MUSTANG PLURON QUÍMICA LTDA. torna público que recebeu da
CETESB a Licença de Operação nº 14005491, válida até 11/04/2015,
para Sabões, sabonetes e detergentes sintéticos, fabricação de à
Av. Conde Francisco Matarazzo, 640, Distr. Industrial, Catanduva.

KIIR INDÚSTRIA COMÉRCIO E
CONSTRUÇÃO LTDA

São Paulo, 123 (68) – 79

Siderúrgica J. L. Aliperti S/A
CNPJ nº 61.156.931/0001-78 – NIRE nº 35.300.034.309 – Cia. Aberta
Assembléia Geral Ordinária
São convocados os Srs. Acionistas p/ se reunirem em AGO, a ser realizada dia 25/4/13, às 16hs, na sede, R Affonso Aliperti, n° 180, Água
Funda, nesta Capital, a ﬁm de deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: I. Da AGO: a) Leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria
e Demonstrações Financeiras, referente ao exercício social encerrado
em 31/12/2012; b) Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do
exercício de 2012, da distribuição de dividendos no valor total de R$
5.000.000,00, sendo R$ 25,757197205 por ação ON e R$ 28,332916926
por ação PN e participação nos lucros; c) Fixação da remuneração global
dos administradores; d) Eleição dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. Serão admitidos à Assembléia Geral os Acionistas cujas ações estejam regularmente registradas nos livros próprios da
companhia até 05 dias antes da realização da Assembléia. Solicita-se
o comparecimento dos acionistas com uma hora de antecedência para
prévia identiﬁcação. São Paulo, 02 de Abril de 2013. José Luiz Aliperti
Neto - Presidente do Conselho de Administração. (10, 11 e 12/04/2013)

Companhia Agrícola Usina
Jacarezinho
CNPJ/MF nº 61.231.478/0001-17 - NIRE nº 35.3.0001135-0
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da Companhia Agrícola Usina Jacarezinho
(“Companhia”) devidamente convocados a participarem, em primeira
convocação da Assembléia Geral Ordinária que se realizará no dia 22
de abril de 2013, às 10:00 horas, no prédio da sede da Companhia,
localizada nesta Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Leopoldo Couto de Magalhães, n° 110, Condomínio Edifício JK Tower,
conjuntos 21 e 22, parte, Jardim Paulista, CEP 04542-000, com a seguinte Ordem do Dia: (a) prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras relativas
ao exercício de 2012; (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido;
(c) eleição de membro da Diretoria; e (d) fixação da remuneração anual
global dos Administradores. Informações Gerais: Em conformidade com
os artigos 133 e 135, §3°, da Lei n° 6.404/76, encontram-se à disposição
dos acionistas, na sede social da Companhia, todos os documentos e informações necessários à deliberação das matérias previstas na ordem do
dia. São Paulo, 11 de abril de 2013. A Diretoria.

Companhia Canavieira
de Jacarezinho
CNPJ/MF nº 49.648.587/0001-39 - NIRE nº 35.3.0009093-4
Assembleia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam os senhores acionistas da Companhia Canavieira de Jacarezinho
(“Companhia”) devidamente convocados a participarem, em primeira
convocação da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 22
de abril de 2013, às 09:00 horas, no prédio da sede da Companhia,
localizada nesta Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Leopoldo Couto de Magalhães, n° 110, Condomínio Edifício JK Tower,
conjuntos 21 e 22, parte, Jardim Paulista, CEP 04542-000, com a seguinte Ordem do Dia: (a) prestação de contas dos Administradores, exame, discussão e deliberação sobre as demonstrações financeiras relativas
ao exercício de 2012; (b) deliberação sobre a destinação do lucro líquido;
(c) eleição de membro da Diretoria; e (d) fixação da remuneração anual
global dos Administradores. Informações Gerais. Em conformidade com
os artigos 133 e 135, § 3°, da Lei n° 6.404/76, encontram-se à disposição
dos acionistas, na sede social da Companhia, todos os documentos e informações necessários à deliberação das matérias previstas na ordem do
dia. São Paulo, 11 de abril de 2013. A Diretoria.

Torres Eólicas de Concreto
Construções e Participações S/A
CNPJ/MF nº 11.812.558/0001-98
Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os conselheiros da Torres Eólicas de Concreto
Construções e Participações S/A (“TEC” ou “Companhia”), a se reunirem
em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará na sede
da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Alameda Joaquim Eugênio de Lima, nº 598, cj. 34, Bairro Jardim
Paulista, CEP 01403-000, em 1ª (primeira) convocação às 11:00h do dia
18/04/2013, e em 2ª (segunda) convocação no dia 24/04/2013, às 11:00h,
para o fim de discutir e deliberar sobre a seguinte ordem do Dia: 1.1. Tomar
contas, examinar e aprovar o relatório de administração, o balanço financeiro e as demonstrações de resultados do exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2012; 1.2. Distribuição de dividendos aos acionistas da
Companhia e sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado
em 2012; 1.3. Aprovação do orçamento para o exercício social de 2013; e
1.4. Outros assuntos de interesse geral. São Paulo, 08 de Abril de 2013. p.
Torres Eólicas de Concreto Construções e Participações S/A. Alfonso
Díez Cornejo - Presidente do Conselho de Administração.
(11, 12)

Pedreira Cachoeira S.A.
CNPJ/MF nº 62.310.644/0001-33
Convocação – Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convidados os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em AGO/E, que se realizará no dia 19/04/2013, às 10:00hs, à
Al. Casa Branca, 35 - cj. 301, São Paulo - SP, para deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: (i) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e Contábeis, suas Notas Explicativas e do Relatório
da Administração relativos ao exercício social ﬁndo em 31/12/2012; (ii)
Destinação do Resultado do Exercício; (iii) Correção Monetária do Capital
Social; (iv) Aprovação da verba anual e global destinada a remuneração
da Diretoria; (v) Eliminação da obrigação de escrituração do Livro Diário
de Operações; (vi) Autorização para indicação e nomeação de bens a
penhora pela Diretoria; e, (vii) Outros assuntos de interesse social. SP,
09/04/2013. A Diretoria.
(10, 11 e12/04/2013)

SINDICATO DOS MÉDICOS DE SANTO ANDRÉ E REGIÃO Convoco AGE p/ 15.04.2013, 19h em 1ª e 20h em 2ª convocações, p/
R. Dr. Cesário Mota, 294, sala 7, em S. André-SP, p/ deliberar sobre
Atualização do Estatuto e Assuntos Administrativos. ARI WAJSFELD Presidente.
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