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Homem se mata após tirar
vida de ex-namorada em Canas

Parceria com Santa 
Casa de Lorena 
amplia atendimentos

Suspeita é de crime passional, já que assassino 
não concordaria com o fim do relacionamento; 
casal deixa filha de menos de um ano de idade

Cidade registra crescimento mensal 
de mais de duas mil consultas; 
medida busca reduzir fila de espera 
em diversas especialidades médicas
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A jovem Maria Luiza, morta pelo ex-namorado na última terça-feira

Área de espera de pacientes e familiares na Santa Casa de Lorena; parceria deve alavancar número de atendimento do hospital na cidade

Lucas Barbosa
Canas

Ao invés de folia, a ter-
ça-feira de Carnaval foi de 
luto para a família de uma 
jovem de 19 anos, assassi-
nada pelo ex-namorado em 
Canas. Pouco mais de uma 
hora após o crime, o atira-
dor se matou em Lorena. 

De acordo com a Polícia 

Civil, por volta das 10h, 
Elton dos Santos surpre-
endeu a ex-companheira, 
Maria Luiza, que não teve 
o sobrenome divulgado, na 
avenida 22 de Março, na re-
gião central de Canas. Após 
efetuar diversos disparos 
de arma de fogo contra a 
jovem, o criminoso fugiu 
para Lorena.

A mãe de Maria Luiza 

informou a Polícia Militar 
que acreditava que o au-
tor do crime havia sido o 
ex-genro, informando o en-
dereço em que ele morava 
na cidade vizinha.

Ao chegarem no local 
indicado, no Santa Edwiges, 
os policiais foram atendi-
dos pela mãe do suspeito, 
que autorizou a entrada da 
equipe. Durante vistoria 

no quarto de Elton, que 
não estava na residência, 
foi localizado um cartucho 
deflagrado de munição 
calibre 38. 

Na sequência, os PM´s 
iniciaram uma busca pelo 
bairro atrás do indivíduo, 
que foi localizado próximo 
a um córrego. Ao perceber 
que seria abordado, Elton 
sacou a arma, um revolver 
calibre 38, e efetuou um 
disparo contra a própria 
cabeça. Ele chegou a ser 
levado ao Pronto Socorro, 
mas não resistiu ao feri-
mento.

De acordo com a investi-
gação, a principal suspeita 
é que o crime tenha sido 
passional, já que Elton não 
teria aceitado a separação. 

O caso gerou comoção 
nas redes sociais. O ex-ca-
sal deixou uma filha de dez 
meses. Maria Luiza também 
tinha outra filha, fruto de 
uma relação anterior.

Lucas Barbosa
Lorena

A Prefeitura de Lorena 
revelou na última semana 
que a parceria firmada no 
início de 2017 com a Santa 
Casa de Misericórdia resul-
tou em um aumento mensal 
de mais de duas mil consul-
tas e cirurgias de baixa e 
média     complexidade dis-
ponibilizadas à população. 
A iniciativa, que amplia o 
acesso dos moradores aos 
atendimentos laboratoriais, 
busca otimizar o   agenda-
mento dos procedimentos, 
reduzindo as filas de espera.

Segundo a secretária de 
Saúde, Imaculada Concei-
ção, o convênio, celebrado 
em maio de 2017, garantiu 
que além do Ambulatório 
de Especialidades 2, anti-
gamente conhecido como 
Inamps, a população pas-
sasse a agendar consultas 
e exames diretamente na 
Santa Casa.

A partir da ampliação dos 

locais de agendamento, o 
Município registou um cres-
cimento de 2,4 mil consultas 
mensais, gerando uma ex-
pectativa de impacto anual 
de quase trinta mil cirurgias, 
exames e consultas. “A Santa 
Casa é uma excelente par-
ceira e estamos trabalhando 
de forma conjunta na busca 
constante por uma maior 
humanização e assistência à 
população. Através desta ini-
ciativa, que aumentou consi-
deravelmente o número de 
atendimentos, os pacientes 
passaram a ter mais facili-
dade para serem atendidos 
em diversas especialidades 
médicas”, comemorou a 
secretária.

Com a parceria, passaram 
a ser ofertadas vagas no 
Ambulatório da Santa Casa 
para as especialidades de 
psiquiatria, ginecologia, 
endocrinologia cirurgia 
geral, ortopedia, oftalmo-
logia, otorrinolaringologia, 
vascular e urologia.

Imaculada revelou ainda 

outras melhorias que o 
convênio deve garantir às 
famílias de Lorena em 2018. 
“Além de aumentarmos em 
até quinhentas consultas o 
número total de atendimen-
tos oftalmológicos mensais, 
combateremos uma deman-
da reprimida nas especiali-
dades de endocrinologia e 
psiquiatria. Além de cirur-
gias de cataras, em até um 
mês também iniciaremos as 
operações de otorrinolarin-
gologia”.
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PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

TERMO ADITIVO Nº 02 – Pregão Presencial nº 02/2016 Contrato nº 36/2016.

CONTRATADA: BILLOTA JORNAIS LTDA- ME  |  CNPJ: 06.304.064/0001-62  |  OBJETO: 
Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo da vigência contratual por mais 12 (doze) 
meses, conforme estabelecido na cláusula 2.1 do contrato original assinado em 12/02/16 
e o artigo 57 da Lei 8666/93.  |  Cláusula Segunda – A CONTRATADA renuncia neste ato 
o reajuste previsto na cláusula 4.2 do contrato original  |  Cláusula Quarta - Permanecem 
inalteradas as demais cláusulas do contrato original.  |  DATA DA ASSINATURA: 09/02/2018.

PREFEITURA DE LORENA
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 123/2017 PROC. Nº 597/2017.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Lorena  |  OBJETO: Registro de preços para a 
aquisição parcelada de água mineral galão de 20 litros, fardos de água mineral, copos 
de água mineral e vasilhames para garrafão de água mineral para diversas secretarias.  
|  CONTRATADA: TOTIS-X LTDA- ME  |  CNPJ: 17.943.773/0001-04  |  VALOR TOTAL: 
R$ 8.336,90 (oito mil trezentos e trinta e seis reais e noventa centavos)  |  VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses.  |  DATA DA ASSINATURA: 14/02/2018.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de abertura de envelope Proposta TP n°. 11/17 - Proc. nº. 563/17.

O Município de Lorena-SP torna público a abertura dos envelopes de propostas de preços 
da Tomada de Preço 11/2017 cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
execução de revitalização do sistema de iluminação pública do município em específico de 
vias nos bairros da cruz, vila passos, cidade industrial, vila dom bosco, vila hepacaré, vila 
zélia e centro, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra, fica marcado 
para o dia 26 de fevereiro de 2018, as 14:00 hrs a Sessão Pública para abertura dos 
envelopes de Proposta. O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados 
no Prédio da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de 
Licitações, situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. 
Informações (12) 3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE LORENA
Nota de Julgamento de Recurso:

TOMADA DE PREÇO n°. 11/2017 – Proc. nº. 563/17.

O Município de Lorena/SP torna público o julgamento do recurso apresentado da Tomada 
de Preço epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução 
de revitalização do sistema de iluminação pública do município em específico de vias nos 
bairros da cruz, vila passos, cidade industrial, vila dom bosco, vila hepacaré, vila zélia e 
centro, com fornecimento de material, equipamentos e mão de obra. O Presidente e Equipe 
de Apoio comunicam que; O recurso apresentado pela empresa RT ENERGIA E SERVIÇOS 
LTDA, CNPJ: 11.091.314/0001-63 contra a empresa CONSTRUTORA REMO LTDA, CNPJ:
18.225.557/0001-96 foi conhecido, mas não acolhido, conforme Parecer Jurídico nº 
52/2018; O recurso apresentado pela empresa RT ENERGIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 
11.091.314/0001-63 contra a empresa CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO 
EIRELLI, CNPJ: 07.681.483/0001-86 foi conhecido e acolhido, conforme Parecer Técnico nº 
52/2018, sendo assim a empresa CSC CONSTRUTORA SIQUEIRA CARDOSO EIRELLI foi 
INABILITADA. O Processo encontra-se à disposição para vistas dos interessados no Prédio 
da Prefeitura de Lorena, na Secretaria Municipal de Administração, Sala de Licitações, 
situada à Avenida Capitão Messias Ribeiro, nº 625, Olaria - Lorena - SP. Informações (12)
3185-3000, das 09h00min às 17h00min.

PREFEITURA DE SILVEIRAS
PROCESSO Nº 007/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018
TIPO: Menor Preço por Item
OBJETO: Contratação de empresa para aquisição de um (01) 
rolo compactador vibratório de solo, usado, sendo ano de 
fabricação/modelo não inferior a 2011/2011, motor à diesel e 
potência mínima de 80hp, conforme descrição constante do 
Termo de Referência-Anexo I. DATA PARA A ENTREGA DO(S) 
DOCUMENTO(S) PARA CREDENCIAMENTO, DA DECLARAÇÃO 
DE QUE A PROPONENTE CUMPRE OS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO, DOS ENVELOPES PROPOSTA E DOCUMENTOS 
DE HABILITAÇÃO E, AINDA, conforme o caso, DA DECLARAÇÃO 
QUE É MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE: 
28/02/2018, às 14:00 horas. LOCAL DA REALIZAÇÃO DA 
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO: Sala de reuniões da Prefeitura 
Municipal, sito à Praça Padre Antonio Pereira Azevedo, 52, Centro, 
em Silveiras/SP, após recebimento dos envelopes e documentos 
exigidos para o certame. O EDITAL na íntegra à disposição dos 
interessados no sítio da Prefeitura Municipal no endereço www.
silveiras.sp.gov.br, ícone Portal da Transparência, menu Licitações.

Silveiras, 15 de fevereiro de 2018.

Guilherme Carvalho da Silva
Prefeito Municipal

SINDICATO DOS TRABALHADORES EM 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO E EDUCAÇÃO 

DE GUARATINGUETÁ – SINTEE GUARÁ 
CNPJ: 06.343.424/0001-35

AVISO – ELEIÇÃO SINDICAL

Considerando o disposto no Artigo 8º e Incisos da Constituição 
Federal, informamos que será realizada, nos termos do estatuto 
social vigente, eleição sindical no dia 21 de março de 2018, para 
composição da Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Delegados 
Representantes junto à Entidade de Grau Superior, efetivos e 
suplentes, devendo o registro de chapas ser feito na secretaria da 
entidade, no horário normal de expediente ao público, de segunda 
à sexta-feira das 7h às 12h, no período de 5 (cinco) dias, contados 
da data da publicação deste aviso. O edital de convocação 
encontra-se afixado na sede da entidade, na Rua Monsenhor 
Aníbal de Melo, 314 – Bairro do Pedregulho em Guaratinguetá, 
Estado de São Paulo.

Guaratinguetá, 16 de fevereiro de 2018.

Prof. Reginaldo Costa
Presidente

COMUNICADO

Eu, Adreiton Ferreira Bellarmino de Deus, comunico para fim 
específico de obtenção de segunda via de Diploma de Mestrado 
junto à Universidade de São Paulo – Escola de Engenharia 
de Lorena, que o documento original em tela fora furtado em 
30/06/2017 conforme Boletim de Ocorrência nº 3448/2017, 
contando-se a partir desta publicação o prazo administrativo 
referente aos procedimentos de obtenção de segunda via junto à 
instituição emitente.

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 
FARMACÊUTICAS DE LORENA, 

PIQUETE E REGIÃO.
Base Territorial: Lorena. Canas, Piquete, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Lavrinhas e Queluz 

Reconhecido pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em Processo D.N.T. Nº. 
137.1629/59 - Ato Publicado no D. O. U de 11 de maio de 1959  - CNPJ 51.784.6760001-54 

ASSEMBLEIA GERAL

Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Químicas e Farmacêuticas de Lorena, Piquete e Região. Base 
Territorial: Lorena, Piquete, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Lavrinhas e 
Queluz, por seu representante legal, convoca todos os trabalhadores 
da empresa INDÚSTRIA DE MATERIAL BÉLICO DO BRASIL - 
IMBEL associados ou não, sediados nos municípios de: Lorena, 
Piquete, Canas, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Lavrinhas e Queluz, 
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária no dia 
23/02/2018, às 06:30h, na Portaria da empresa, situada à Av.: 15 
de março, s/n - Piquete  (portão da Limeira), para deliberarem as 
seguintes ordem do dia:
 

a) Discussão e deliberação da PAUTA DE REIVINDICAÇÃO 
que será apresentada à empresa;
b) Outorga de poderes à Diretoria do Sindicato para 
encaminhamento e coordenação das negociações diretamente 
com a empresa e seu sindicato bem como a realização de mesa 
redonda no órgão do Ministério do Trabalho,  e, ainda instituir 
comissão para encaminhamento das negociações, e em caso 
de logro das mesmas, suscitar Dissídio Coletivo perante o 
Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região;
c) Posicionamento da categoria sobre a greve geral no caso 
das negociações não chegarem a entendimentos amigáveis;
d) Discussão e deliberação sobre a Contribuição Sindical 2018.

 
Não havendo número suficiente e estatutário para a realização da 
Assembleia em primeira convocação, no horário mencionado, a 
mesma será realizada 1 (uma) horas após, no mesmo dia e local, 
com qualquer número de presentes.

Lorena, 08  de fevereiro  de 2018.
 

Jeferson Pinto Ferreira
Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS E 
FARMACÊUTICAS DE LORENA, 

PIQUETE E REGIÃO.
Base Territorial: Lorena. Canas, Piquete, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Lavrinhas e Queluz 

Reconhecido pelo Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, em Processo D.N.T. Nº. 
137.1629/59 - Ato Publicado no D. O. U de 11 de maio de 1959  - CNPJ 51.784.6760001-54 

ASSEMBLEIA GERAL

Pelo presente edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Químicas e Farmacêuticas de Lorena, Piquete e Região. Base 
Territorial: Lorena, Piquete, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Lavrinhas 
e Queluz, através de seu representante legal,  convoca todos os 
trabalhadores das empresas: TOPFRAL IND.COM. DE PRODUTOS 
HIGIÊNICOS LTDA,  OTTO BRASIL LTDA - EPP e IMPERFLUOR 
IND. E COM. DE EMBALAGENS E IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
PLÁST. LTDA – EPP, associados ou não, sediados nos municípios 
de: Lorena, Piquete, Canas, Cachoeira Paulista, Cruzeiro, Lavrinhas 
e Queluz, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária 
nos seguintes dias: 22/03/2018, às 17:30h,  Assembleia  para os 
trabalhadores da TOPFRAL IND.COM. DE PRODUTOS HIGIÊNICOS 
LTDA, na sede do sindicato, situado à Rua Cel. José Vicente, 516 
Centro - Lorena /SP e no dia 29/03/2018, às 17:30h Assembleia para 
os trabalhadores da  OTTO BRASIL LTDA - EPP e IMPERFLUOR 
IND. E COM. DE EMBALAGENS E IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
PLÁST. LTDA – EPP, na sub sede da entidade, situada à R.: São 
Benedito, 342 – Centro – Piquete/SP,  para deliberarem as seguintes 
ordens do dia::
 

a) Discussão e deliberação da PAUTA DE REIVINDICAÇÃO 
que será apresentada à empresa;
b) Outorga de poderes à Diretoria do Sindicato para 
encaminhamento e coordenação das negociações diretamente 
com as empresas e seus sindicatos bem como a realização de 
mesa redonda no órgão do Ministério do Trabalho,  e, ainda 
instituir comissão para encaminhamento das negociações, e em 
caso de logro das mesmas, suscitar Dissídio Coletivo perante o 
Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região;
c) Posicionamento da categoria sobre a greve geral no caso 
das negociações não chegarem a entendimentos amigáveis;
d) Autorização da categoria para reajuste das mensalidades dos 
associados, bem como autorização de desconto da mensalidade 
e despesas dos convênios em folha de pagamento;
 

Não havendo número suficiente e estatutário para a realização da 
Assembleia em primeira convocação, no horário mencionado, a 
mesma será realizada 1 (uma) horas após, no mesmo dia e local, 
com qualquer número de presentes.

Lorena, 09  de fevereiro  de 2018.
 

Jeferson Pinto Ferreira
Presidente

Reforma de parque infantil em Bananal 
tem apoio de moradores e empresários

Da Redação
Bananal

Com o apoio de empresá-
rios e moradores da cidade, 
a Prefeitura de Bananal 
entregou no último dia 27 
o novo Parquinho Infantil 
da praça Rubião Júnior. O 
espaço foi recuperado em 
ação que faz parte do projeto 
Cidade Linda – Bananal, que 
promove a integração entre 
poder público e iniciativas 
privadas e solidárias.

A secretaria de Agricultu-
ra, Meio Ambiente, Manu-
tenção e Serviços Municipais 
ficou à frente dos trabalhos, 
realizados pela parceria, que 
garantiu à obras os materiais 
como a areia, doada por uma 
empresa de materiais de 
construção

Uma fazenda da cidade 
cedeu as tábuas instaladas 
para segurar a areia e evitar 
a invasão de animais na área, 
destinada à crianças. Outros 
empreendedores doaram tin-

tas, reparos em brinquedos e 
assentos dos balanços.

A ação contou também 
com apoio da Sabesp, que 
doou cloro, despejado na 

areia, enquanto a artesã Di-
vina Corrêa Nogueira dispo-
nibilizou litros de água para 
diluir o produto. Também 
foram realizados reparos em 

brinquedos do local.
De acordo com a Prefeitu-

ra, o atual espaço destinado 
ao parquinho será ampliado 
dentro de meses.

Trabalho de recuperação de parque infantil, em praça no Centro de Bananal; ação tem apoio popular

Foto: Divulgação
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ACADEMIA
Academia Life Fitness - mus-
culação,zumba e mix - F:
99669-2921 - Av. Ilha Bela 102
( próx. a Caixa - Ipe II
Centro de Treinamento
Equipe Abalo - Muai-Thai,
Jiu-Jtsu, MMA - F: 98116-
4858 - Rod.  Abel F.Dias 2050
(em frente a MADEVAL)
Moreira César
Academia SHARK - Rua Dr.
Gonzaga 177 - F: 3527-5767 -
sharksaude@gmail.com - M.C
Academia Estrutura Física -
Av. das Margaridas, 545 - V.
das Acácias - F: (12)3637-
1126/ wats 99649-1193 -
M.Cesar
Academia Moviment: Tel:
3637-2557 Musculação, Zum-
ba , Jump , Aero-box, Ritmo.
Av: Dr.José Ademir César
Ribeiro, 650 Próx. Av. Zito -
M. César

AREIA/PEDRA/TERRA
LUCAS ROCHA: areia - pedra -
terra - terraplenagem - aterro -
desaterro - F: 99716-1106/
99160-7995 - Pinda

AUTO ELÉTRICO
SÓ MÁQUINAS - Auto elétrica
- F: 98207-6701/99170-7919 -
Rua Dr. José Monteiro 127-
Moreira Cesar

AUTO MECÂNICA E
ELÉTRICO

PACIFIC e TRANSMISSÕES -
Centro técnico de transmis-
são automática e direção
hidráulica - F: (12) 3642-4104/
3643-4234 - www.pacificauto
center.com.br R.Luiza Mar-
condes de Oliveira 160 - Pinda
Serviço Auto Mecânica Ja-
guar - F: 99773-9876 - Rod.
Manoel César Ribeiro - Nº
4753 - Cidade Nova - Pinda
CR Elétrica e Mecânica - F:
(12) 99161-0972/98151.6214 -
Rua Alcides Timótio Ferreira
dos Santos 545 - Mantiqueira
AUTO ELÉTRICO AVENIDA –
Serviços Alternador - motor de
partida, instalações em geral.
Trabalhamos com bateria,
aceitamos cartão de crédito. F:
3648-4081 -Av. Prof. Manoel C.

Ribeiro, 4485 - Cidade Nova
RENATO DIESEL B. E INJET – Tel
3643-4780 - Av. Prof. Manoel
C. Ribeiro, 4950 - Cidade Nova
- Pinda

AUTO PEÇAS E ACESSORIOS
Wolf Centro Automotivo - Serv.
e Peças. Av: Prof Manoel
C.Ribeiro, 4485 – wolf.cen
troautomotivo@ gmail.com
-F:99613-3668/3642-9174/ID
918*14338 Cidade Nova

BARES E LANCHONETES
Bar das Duas - Rua Alcides
Timotéo Ferreira dos Santos
(ant. Rua 40) nº 662 - Manti-
queira - M.César

BEBIDAS
Souza Bebidas - Av. Manoel
Cesar Ribeiro 4745 - Cidade
Nova - F: 99705-9041/99754-
9439 - Pinda

BARBEARIA
Barbearia BONNIE & CLYDE -Av.
Fco Lessa Junior (via expressa)
ao lado Padaria Paned’oro -F:
99187-4904 - Pinda

CABELEIREIROS E INSTITUTOS
DE BELEZA

SERLI CABELEIREIRA UNISEX -
Tel 3637-1517 - R. José B. Dos
Santos, 190 - Mantiqueira

CASAS DE FERRAGENS
Ferragens Picoli - Ferragens,
Hidráulica e Elétrica Av: Rio de
Janeiro, 348/350 – Cidade No-
va - F: 3645-8901/ID 964*6519

ESCRITÓRIO CONTABILIDADE
ESTEC - Escritório de Contabi-
lidade Técnica - F: 3641-1314 -
estec_pinda@uol.com.br -
Rod. Ver. Abel Fabricio Dias nº
452/B - V.S.Benedito - M.César

FESTAS
Franciele Festas - Rua Jataí nº
50 -F: (12) 3648-4981 - Jd.
Eloina - www.francielefestas.
com.br  Pinda

FOTOGRAFIAS
FOTO STÚDIO PALACE –F: 3637-
1998 - foto p/documentos - R.
José S. Cardoso, 84 (Atrás

Bradesco) Moreira César

GAS
SUPERGASBRAS - Disk Agua e
Gas - 3645-4000/3642-6921 -
Av. Dr. Fontes Junior 692 -
M.Aurea - Pinda

IMOBILIÁRIAS
Brasil Consultoria Imobiliária
Av. Rio de Janeiro 781 - F: 3642-
1643/99199-2065 fax: 3642-
9146 -Cidade Nova - email:
elizete.brasil@hotmail.com.br

LANCHES
Sol Lanches especiais - trailler
frente ao CIZA - DISK 3527-
6886/99118-9175/98868-3218 -
Moreira César

LAN HOUSE
Home Video - Av. José A.
Mesquita 114 - Moreira César

LAVANDERIA PROFISSIONAL
DINIZ & DINIZ LEAL - Rua
Caçapava nº 290 - Cidade
Nova - F: 3645-4022 -
email:dinizleal@outlook.com

LAVA-RÁPIDO
Lava Rápido: Louco p/carro -
venha conhecer nosso serviço
F: 99171-9975/99244-8811 - Av.
Ilha Bela - Ipê II - em frente a
Caixa Econ. Federal
G.P. Centro Auto Motivo - Tel.
3637-3074/97403-6524 45*16*100
473 – Av. José Augusto Mesquita,
251 – Moreira César

LOJA VARIEDADES
Loja 1 - Bella Variedades - a partir
de R$ 1,00 - Al. dos Manacás 382
- Ipê II (prox. a Lotérica) F: 3637-
3582/98820-0113 (oi)
Loja 2 - Bella Variedades - a
partir de R$ 1,00 - Rua Jossep
Toda nº 572 - (ant. rua 41)
Mantiqueira

LUBRIFICANTES
LIDER lubrificantes - troca de
óleo especializada - F: 3527-
1552/99241-0518/52*106291 -
l ider lubri fica ntespinda @
hotmail.com - Rua Major José
dos Santos Moreira 1058 (prox.
Pça da Bíblia) Sta Luzia -Pinda

MADEIREIRA
Madeireira São Caetano - R.
Dr. Fontes Junior nº 880 -
PINDA - F: 3642-8666/3527-5223

MAQUINAS E GELADEIRAS
CONSERTO de máquinas e
geladeiras Av. Ilha Bela - 64 -
F: 98248-0334 - Ipê II - Moreira
Cesar - Pinda

MANUTENÇÃO MECÂNICA
KFG Auto Center - Injeção ele-
trônica, suspensão, freio, ali-
nhamento, cambagem, mecâ-
nica em geral, borracharia. Rua
Willian Oscar P.Neto nº 103 - F:
3642-8774 - Res. Andrade - Pinda
M.J Manutenção Mecânica -
Rua Takao Domoto 94 - Ipê I  -
M. César - Tel: (12) 3641-1957 -
Cel: 7819-2542 - ID 113*14471

MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO

Jesus Cristo é o Senhor desta
empresa: ROCHA Casa e Cons-
trução F: 3641-2181/99614-
6737 - M.César - Pinda
DEPÓSITO MAT. CONST. DOS
SANTOS - Santunino Ramos
da Silva - Rua Guilherme Nico-
letti 783 - V.S.Benedito - FAZE-
MOS CARRETO - F: 3641-1651/
99127-9140 - Pinda
ANDRADE CASA E CONSTRU-
ÇÃO -  Mat. para Construção -
Matriz: Rua Ryoiti Yassuda 374 -
Res. Andrade - F: 3643-1512/3648-
4462 - Filial:  F: 3648-8593 - Pinda
DEP. MAT. DE CONST. SÃO
CRISTÓVÃO - R. Caçapava, 31,
C. Nova, loja 1 - 3642-4207 -
Cidade Nova. Loja 2 - 3645-7351
B. Campinas -
JOÃO DE BARRO – Mat. p/
constr. e madeiras - Tel 3641-
1929, 3637-5620 - Av. Dr. José
Adhemar César Ribeiro, 1910.
Moreira César
Depósito Pindense - Tel 3637-
3773/3637-1469 - Rod. Abel
Fabricio Dias - V.S. Benedito

MATERIAL ELÉT. E HIDRÁULICOS
CASA CORRÊA MATERIAL ELE-
TRICO e HIDRÁULICO - Tel 3641-
2257 – R. Alberto Sabin, 160 - Ipê I

MERCADOS E MERCEARIAS
Marcelo Mini-mercado -  Rua

Oswaldo Oliveira Cornetti 271
Lot. Padre Rodolfo - F: 3637-5305
MERCADINHO CLÁUDIA – Tel
3641-1400 Rua Carlos A.
Machado, 32 - Moreira César
MERCEARIA DO TIÉ - Tel 3642-
9719 Rua Cruzeiro, 82 – C. Nova

MOTOCICLETAS
G.T. MOTOS - Disk serviços
3645-5888/99188-2579 - Manut.
peças e acessórios - Pque
S.Domingos - Pinda
W. R. Motos - Disk Serviço Leva
e Traz: 3645-7286 - Av. Rio de
Janeiro, 502 - C. Nova – Pinda

PAPELARIA
Moriá Dê Presentes - material
escolar, cosméticos, brinque-
dos e embalagem em geral. F:
3637-3280/99103-0375 - Rua
Bulgária nº 623 - Pasin - MC.

PADARIA
Padaria e Confeitaria do Jaca-
ré - F: 3637-5645/99151-2504 -
Av. das Margaridas 607 - Vale
das Acacias - Moreira César
Padaria Confeitaria e Restau-
rante Pety Pão- Tel:3648-3578 Av.
Rio de janeiro, 616- Cidade Nova
PAN-VALLE- Tel 3641-1876 - Al.
das Grevíleas, 669 - Ipês I - M.C.
Art Pães - Tel. 3645-8967 – R.
José Benedito Alves dos San-
tos, 197 - Jdim Morumbi – Pinda

PNEUS
Auto Center PRIMOS PNEUS -
pneus, freios, alinhamento,
balanceamento, escapamen-
tos,  troca de óleo e suspensão
- F: 3648-6784/7813-6529 - Rua
Luiza M. de Oliveira 304 - Pinda
PNEUS BARATO - F: 3642-8115
- Rua Dr. Fontes Junior - Alto
do Cardoso - Pinda

PIZZARIAS, SALGADOS E
LANCHES

PORTAL EXPRESS - Disk esfiha
3641-0541 - V.S. Benedito -
3648-4799 - Pinda
CASA DA PIZZA: F: 3637-3921 –
de 2ª a Dom.– Das 18h as 24h –
R: José Teberga, 650 – próx.
Cisas – Moreira César

RAÇÃO
Casa de ração Oliveira - aceita-

(12) 99104-0182
mos cartão VISA e MASTER
CARD. Av. Manacás 420 - IpêII
F: 3522-5034 /watss 99215-
5270/99748-2111
Casa de Ração da Márcia - F:
3637-5439 - Rua das Hortências
nº 24 - Vale das Acácias

RADIADORES
Radiadores Lins: Av.N. Sra
Bom Sucesso, 1510 Alto
Cardoso - Pinda - F:3645-5200
www.radidoreslins.com.br

RESTAURANTES E
LANCHONETES

Restaurante do Mel - (ant. Bar
do Mel) SOB NOVA DIREÇÃO
- F: 3637-5514 Av. João Fran-
cisco  nº 4.351- Feital
Restaurante e Lanchonete
Barbosa - Av. Rio de Janeiro
1045 - Cidade Nova - DISK
3645-3986
Lanchonete 2 Irmãos - Tel:
3637-2298 - Av: João Fco da
Silva,2565 - Moreira César
RESTAURANTE São JUDAS  TA-
DEU - Tel 3642 4966 - Rod.
Pres Dutra km 92 - Cidade
Nova - Pinda

ROUPAS E ACESSÓRIOS
NOIVAS E PRESENTES – Tel
3637-1616 Av. José M.
Machado César, 206 - M. Cesar

SERRALHERIA
SERRALHERIA DO ADEMIR – F:
3641-1562 - Mantiqueira -
Moreira Cesar

SUPERMERCADOS
Supermercado e Padaria Salles
Rua Pedro J.O.S. da Amaral 91 -
F: 3641-1216 - V.S.Benedito

TRANSPORTE
JA TRANSPORTES - transporte
de funcionários de fabricas/
fac./aeroportos/excurções
em geral - F: 3641-1297/7817-
4501/99739-1570/99736-0892

VIDRAÇARIA
Vidraçaria Lucas - Tel  F:
3641-2659 - R. Albert Sabin,
65 - Ipê I - Morfeira Cesar
Villa Vidros - Tel 99722-
6066wats/98897-4288 - Av. Abel
F. Dias, 5711 - V. S. Benedito

ALUGO Ponto comercial - Moreira Cesar -
avenida principal - c/200m2 AC. R$ 800,00. Tr.F:
(12) 99112-6620 - Pinda

VENDO sítio, 18 alqs, estr.porto do meira-piagui, c/mina
de água, energia elétrica, toda cercada, exc.lugar p/
plantio de ARROZ e/ou CRIAÇÃO DE GADO, 68% área
plana. Tr. F: 98201-1301 - Pinda

VENDO Drogaria - Pinda - Atendendo vários convêni-
os. Região privilegiada, prox. de comercios,  loteamentos
recém inaugurados - Rod. Ver. Abel Fabício Dias
1473,V.S. Benedito. Tr.F: 12 99771-1089(whats) - Pinda
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 22 de dezembro de 2017 

I. Data, Hora e Local: realizada em 22 de dezembro de 2017, às 13:00 horas, no escritório adminis-
trativo da Apolo Tubulars S.A. (“Companhia”), localizado na Rua do Passeio, 70, 3º andar, na cidade 
do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil. II. Convocação e Presença: presentes as acio-
nistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme indicado no Anexo I à ata 
desta Assembleia Geral Extraordinária, e conforme assinaturas apostas no livro societário respectivo, 
em razão do que fica dispensada a convocação, nos termos do Artigo 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15 
de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). III. Mesa: Sr. Alcides Mo-
rales Filho como presidente e Sr. Roberto Augusto Nogueira de Pary como secretário. IV. Ordem do 
Dia: deliberar sobre (i) a lavratura da ata desta Assembleia Geral Extraordinária na forma de sumá-
rio; (ii) o reconhecimento da renúncia de determinados membros do Conselho de Administração da 
Companhia; (iii) a aprovação das contas dos membros do Conselho de Administração da Companhia 
renunciantes relativas ao período compreendido entre o início do exercício social corrente até a pre-
sente data; e (iv) a celebração de Termos de Renúncia/Quitação entre a Companhia e os membros 
do Conselho de Administração da Companhia renunciantes. V. Deliberações: instalada a Assem-
bleia Geral Extraordinária e, após discussão das matérias constantes da ordem do dia foi deliberado: 
(i) aprovar, por unanimidade de votos e sem qualquer abstenção, ressalva ou restrição, a lavratura da 
presente ata na forma de sumário, conforme previsto no Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por 
Ações; (ii) reconhecer, por unanimidade de votos e sem qualquer abstenção, ressalva ou restrição, 
a renúncia do Sr. Douglas Robert Matthews ao cargo de Presidente do Conselho de Administração 
da Companhia, do Sr. Robert James Beltz ao cargo de Membro do Conselho de Administração da 
Companhia e da Srta. Colleen Marie Darragh ao cargo de Membro do Conselho de Administração 
da Companhia (“Membros Renunciantes”), cujos Termos de Renúncia/Quitação ficam arquivados 
na sede social da Companhia, ficando registrado os votos de agradecimento aos Membros Renun-
ciantes pelos relevantes serviços prestados à Companhia durante seus respectivos mandatos, (ii.1) 
a Companhia outorga a mais ampla, completa, geral, irrevogável e irretratável quitação em relação 
a toda e qualquer obrigação do e/ou valor devido pelos Membros Renunciantes à Companhia em 
virtude dos seus cargos respectivos junto ao Conselho de Administração da Companhia ou relacio-
nados aos mesmos, (ii.2) os cargos dos membros do Conselho de Administração da Companhia que 
renunciaram nesta data permanecerão vagos até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser 
realizada em 2018; (iii) aprovar, por unanimidade de votos e sem qualquer abstenção, ressalva ou 
restrição, para fins do previsto no Artigo 132, inciso I, da Lei das Sociedades por Ações, as contas dos 
Membros Renunciantes relativas ao período compreendido entre o início do exercício social corrente 
até a presente data; e (iv) aprovar, por unanimidade de votos, levando em consideração a abstenção 
do voto da acionista Lone Star Brazil Holdings 2 Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na 
Rua Funchal, 418, 11º andar, sala 02-C, CEP 04551-060, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, 
Brasil, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 08.278.633/0001-78, e sem qualquer ressalva ou restrição, a 
celebração pela Companhia, devidamente representada pelos membros da Diretoria da Companhia 
competentes, que ficam desde já autorizados a praticar todo e qualquer ato necessário para tal, 
dos Termos de Renúncia/Quitação com os Membros Renunciantes. VI. Arquivamento: os Termos 
de Renúncia/Quitação com os Membros Renunciantes ficam arquivados na sede da Companhia, 
numerados na sequência em que são listados, e autenticados pela mesa da presente Assembleia 
Geral Extraordinária. VII. Encerramento: nada mais havendo a ser tratado e inexistindo qualquer 
outra manifestação, foi encerrada a presente Assembleia Geral Extraordinária, da qual foi lavrada a 
presente ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130 da Lei das Sociedades por Ações, que, 
lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes. A presente é cópia fiel da ata original lavrada 
em livro próprio, ficando autorizada a sua publicação. Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2017. Mesa: 
Alcides Morales Filho - Presidente; Roberto Augusto Nogueira de Pary - Secretário. Jucesp. 
Certifico o registro sob o nº 52.296/18-0 em 24/01/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 
2017. I. Data, Hora e Local: realizada em 22 de dezembro de 2017, às 17:00 horas, no escritório 
administrativo da Apolo Tubulars S.A. (“Companhia”) localizado na cidade do Rio de Janeiro, Estado 
do Rio de Janeiro, na Rua do Passeio, 70, 3º andar. II. Presenças: Presente acionista que repre-
senta a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinatura aposta no livro próprio. III. 
Convocação: Dispensada em razão da presença de acionista representando a totalidade do capital 
social, na forma do Artigo 124, §4º, da Lei 6.404/76. IV. Mesa:  Presidente: Sr. Alcides Morales Filho. 
Secretário: Sr. Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares. V. Ordem do dia: deliberar sobre (i) a 
renúncia e eleição de membros do Conselho de Administração; e (ii) a reforma do Estatuto Social da 
Companhia. VI. Deliberações: Após exame, discussão e revisão das matérias constantes da ordem 
do dia, foi deliberado pela unanimidade dos votos dos acionistas presentes: 1) Autorizar a lavratura 
da presente ata na forma de sumário, conforme previsto no Artigo 124, §4º da Lei 6.404/76; 2) Tomar 
conhecimento do pedido de renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração da Com-
panhia apresentado pelo Sr. Rafael Alcides Raphael, outorgando-se mutuamente a Companhia e o 
conselheiro que ora renuncia ao cargo a mais ampla, geral, irrevogável, irretratável quitação para 
nada mais reclamarem um do outro a que tempo for, em juízo ou fora dele, ficando registrado os vo-
tos de agradecimento ao conselheiro renunciante pelos relevantes serviços prestados à Companhia 
durante sua gestão; 3) Eleger, para o cumprimento de um mandato coincidente com o dos demais 
Conselheiros eleitos, até 27 de julho de 2018, para o cargo de membros do Conselho de Adminis-
tração da Companhia o Sr. Emilio Salgado Filho, brasileiro, casado, industrial, portador da carteira 
de identidade, nº 4.011.029-8, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 629.291.947-
15, com endereço comercial na Rua do Passeio, 70, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, e o Sr. 
Carlos Eduardo de Sá Baptista, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 1.866.779, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 100.638.977-68, com ende-
reço comercial na Rua do Passeio, 70, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.021-290. Os 
Conselheiros de Administração ora eleitos declaram que não estão impedidos, por lei especial, de 
exercer a administração de sociedades empresárias, bem como não foram condenados por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé 
pública ou a propriedade ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a car-
gos públicos. Em razão das deliberações deste item 3, o Conselho de Administração da Companhia 
passará a ser composto pelos Srs. Amin Alves Murad, brasileiro, divorciado, engenheiro mecânico, 
residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, identidade 07.984.226-70, expedida pela SSP/BA e 
inscrito no CPF sob o n° 610.939.207-34, com endereço comercial na Rua do Passeio, 70, 5º andar, 
Centro, Rio de Janeiro/RJ, que ocupará o cargo de Presidente do Conselho de Administração, Emi-
lio Salgado Filho, brasileiro, casado, industrial, portador da carteira de identidade, nº 4.011.029-8, 
expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 629.291.947-15, com endereço comercial na 
Rua do Passeio, 70, 11º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, que ocupará o cargo de Vice-Presidente 
do Conselho de Administração, e pelos Srs. Alcides Morales Filho, brasileiro, solteiro, economista, 
portador da carteira de identidade nº 3.151.619, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o nº 
345.214.537-91, com endereço comercial na Rua do Passeio, 70, 5º andar, Centro, Rio de Janeiro/
RJ, e Carlos Eduardo de Sá Baptista, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Iden-
tidade RG nº 1.866.779, expedida pelo IFP/RJ, e inscrito no CPF/MF sob o nº 100.638.977-68, com 
endereço comercial na Rua do Passeio, 70, 3º andar, Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.021-290, 
que ocuparão os cargos de membros do Conselho de Administração. 4) Aprovar a ampla reforma e 
a consolidação do texto do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar na forma do Anexo 
I a esta ata. VII. Arquivamento: Ficam arquivados na sede da Companhia numerados na sequência 
em que são listados e autenticados pela Mesa, os seguintes anexos, cujas cópias são ora entregues 
a cada um dos acionistas presentes: Anexo I – Estatuto Social consolidado. Anexo II – Termos de 
Posse. VIII. Encerramento: Não havendo mais assuntos a discutir a assembleia foi suspensa para 
que se lavrasse a presente ata que após lida, achada conforme e aprovada, foi por todos assinada:  
Alcides Morales Filho, Presidente da mesa; Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares, Secretário. 
Acionista Apolo Tubos e Equipamentos S/A, por seus representantes legais Rafael Alcides Raphael e 
Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares, e os Conselheiros Emilio Salgado Filho e Carlos Eduardo 
de Sá Baptista. A presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio, ficando autorizada a 
sua publicação. Rio de Janeiro, 22 de dezembro de 2017. Alcides Morales Filho - Presidente; Cesar 
Augusto Peixoto de Castro Palhares - Secretário. Acionista: Apolo Tubos e Equipamentos S/A.. 
Rafael Alcides Raphael - Diretor, Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares - Diretor. Conselheiros 
eleitos: Emilio Salgado Filho - Carlos Eduardo de Sá Baptista. 
Estatuto Social Consolidado da Apolo Tubulars S/A.. Capítulo I: Da Denominação, Sede, Foro, 
Objeto e Prazo de Duração. Artigo 1º - A Companhia denomina-se Apolo Tubulars S/A.. Artigo 2º - A 
Companhia tem sua sede social e foro na Cidade de Lorena, Estado de São Paulo, podendo por 
deliberação da Diretoria, abrir, manter e fechar filiais, sucursais, agências, escritórios e depósitos em 
qualquer parte do território nacional e no exterior. Artigo 3º - A Companhia tem por objeto social: (a) 
explorar a indústria do aço em todas as suas modalidades; (b) produzir, processar e finalizar tubos de 
aço para condução de gazes e fluídos, para produção e exploração de petróleo e gás; (c) importar, 
exportar, vender e distribuir tubos de aço, seus acessórios, componentes e demais produtos próprios ou 
de terceiros, incluindo, mas não se limitando a produtos de aço e ferro, produtos de plástico, produtos 
químicos e petroquímicos, produtos agrícolas em geral, em seus estados in natura, brutos, beneficiados 
ou industrializados; e (d) participar ou fazer investimentos em outras sociedades como sócia ou 
acionista. Artigo 4º - A Companhia durará por prazo indeterminado. Capítulo II: Do Capital Social e 
das Ações: Artigo 5º - O capital social é de R$ 124.708.400,00 (cento e vinte e quatro milhões, 
setecentos e oito mil e quatrocentos reais), dividido em 76.700.000 (setenta e seis milhões e setecentas 
mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Único. A Companhia poderá emitir 
ações preferenciais, com ou sem direito a voto, em uma ou mais novas classes, mesmo que mais 
favorecidas do que as anteriores existentes, resgatáveis ou não, até metade do número de ações em 
que se divide o capital social, fixando-lhes as respectivas preferências e vantagens. Artigo 6º - A cada 
ação ordinária é atribuído um voto nas deliberações das assembleias. Artigo 7º - A Companhia poderá 
emitir certificados de ações ou cautelas que as representem. Poderá, também, emitir certificados de 
múltiplos de ações. Parágrafo Único. Os títulos representativos das ações da Companhia serão 
assinados por dois Diretores ou, na sua ausência ou impossibilidade, por dois procuradores com 
poderes especiais para a prática do ato. Artigo 8º - A Companhia poderá manter todas suas ações em 
conta de depósito, em nome de seus titulares, na instituição que designar, sem emissão de certificados. 
Artigo 9º - A Companhia poderá emitir debêntures, conversíveis ou não em ações, que conferirão aos 
seus titulares direito de crédito contra ela, nas condições aprovadas pelo Conselho de Administração, 
nos termos do Artigo 19 deste Estatuto Social. Artigo 10 - É vedada a emissão de partes beneficiárias 
pela Companhia. Capítulo III: Da Assembleia Geral: Artigo 11 - As condições para a realização da 
Assembleia Geral, a forma de sua convocação e funcionamento, o número necessário de acionistas 
presentes, a maneira de suas deliberações e seus atos preliminares são os prescritos na Lei 6.404, de 
15 de dezembro de 1976 (“Lei das Sociedades por Ações”) e neste Estatuto. § 1º - Todos os documentos 
a serem analisados ou discutidos em Assembleia Geral serão disponibilizados aos acionistas na sede 
social da Companhia, a partir da data da publicação do primeiro edital de convocação. Na ausência de 
publicação do respectivo edital de convocação, os acionistas deverão ser avisados por meio de carta 
registrada, acerca da disponibilidade dos documentos para consulta e/ou cópia. § 2º - Os acordos de 
acionistas, se houver, só serão observados pela Companhia quando entregues em sua sede 02 (dois) 
dias úteis antes da data da Assembleia Geral. Artigo 12. - As deliberações da Assembleia Geral serão 
tomadas por maioria de votos dos acionistas presentes, à exceção das matérias que exigem quórum 
qualificado, nos termos previstos na Lei das Sociedades por Ações. Artigo 13 - A Assembleia Geral de 
Acionistas reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos quatro primeiros meses de cada ano após o término 
do exercício social para deliberar sobre as matérias constantes do Artigo 132 da Lei das Sociedades por 
Ações e, extraordinariamente, sempre que se fizer necessário. Parágrafo Único. A Assembleia Geral 
Extraordinária poderá ser convocada (i) por iniciativa do Conselho de Administração, (ii) mediante 
requerimento de qualquer dos acionistas que detenha ao menos 25% das ações com direito a voto ou 
(iii) em atendimento a qualquer determinação legal. Artigo 14 - A Assembleia Geral Ordinária ou 
Extraordinária será instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou, na sua 
ausência ou impedimento, pelo Vice-Presidente do Conselho de Administração, ou, ainda, na ausência 
ou impedimento de ambos, por qualquer indivíduo presente à Assembleia e escolhido pelos acionistas 
presentes para tanto, sendo secretariada por qualquer dos presentes, acionistas ou não, que vier a ser 
indicado pelo Presidente do conclave. Artigo 15 - Somente poderão tomar parte na Assembleia Geral 
os titulares de ações cujo nome conste do respectivo livro de registro de ações nominativas, com pelo 
menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência. Parágrafo Único. Qualquer acionista poderá ser 
representado nas Assembleias por procurador, constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, 
administrador da Companhia ou advogado, desde que o instrumento de procuração tenha sido 
depositado na sede social até 24 (vinte e quatro) horas antes da hora marcada para a qual estiver 
convocada a Assembleia. Capítulo IV - Da Administração: Artigo 16. A administração da Companhia 
competirá ao Conselho de Administração e à Diretoria, na forma da lei e conforme o previsto neste 
Estatuto. § 1º -  Os membros do Conselho de Administração serão eleitos para um mandato de 2 (dois) 
anos, permitida a reeleição. § 2º - Os membros da Diretoria serão eleitos para um mandato de 3 (três) 
anos, permitida a reeleição. § 3º - Os administradores serão investidos nos seus cargos mediante 
assinatura de termo de posse no Livro de Atas do Conselho de Administração ou da Diretoria, conforme 
o caso, e permanecerão em seus respectivos cargos até a posse de seus sucessores, exceto se de 
outro modo determinado no respectivo instrumento que tratar da destituição. Artigo 17 - A Assembleia 
Geral fixará o montante global da remuneração do Conselho de Administração e da Diretoria e sua 
participação no lucro da Companhia, observados, neste caso, os limites globais. O Conselho de 
Administração distribuirá a remuneração fixada entre seus membros e os da Diretoria. Seção IV.A: Do 
Conselho de Administração: Artigo 18 - O Conselho de Administração, órgão de deliberação 
colegiada, será eleito pela Assembleia Geral e composto de 3 (três) a 6 (seis) membros, acionistas ou 
não. O Presidente e o Vice-Presidente serão indicados pela Assembleia Geral. § 1º - As reuniões do 
Conselho de Administração serão convocadas pelo Presidente do Conselho ou, em sua falta ou 
impedimento, pelo seu substituto, conforme disposto do § 2º, abaixo. § 2º - O Presidente do Conselho 
de Administração será substituído em suas faltas e impedimentos pelo Vice-Presidente ou, na falta e 
impedimento deste, por conselheiro indicado pelo Presidente do Conselho de Administração ou, se este 
não o houver feito, pela maioria dos membros do colegiado, cabendo ao substituto, além do voto 
pessoal o de desempate, quando participar de reunião substituindo o Presidente do Conselho de 
Administração. Artigo 19 - O Conselho de Administração reunir-se-á, sempre que os interesses sociais 
o exigirem em reunião do Conselho de Administração, a ser convocada pelo Presidente do Conselho 
mediante convocação escrita, com antecedência mínima de 3 (três) dias da reunião, salvo manifesta 
urgência. A convocação conterá, além da data e hora da reunião, as matérias da ordem do dia. § 1º - 
Independentemente das formalidades prescritas no caput, será considerada regular a reunião a que 
comparecerem todos os Conselheiros. § 2º - O quórum de instalação das reuniões do Conselho de 
Administração se dará com a presença da maioria dos seus membros e as deliberações serão tomadas 
por maioria de votos dos presentes, cabendo ao Presidente do Conselho de Administração, ou a quem 
lhe substituir, além do voto pessoal o de desempate. § 3º - Das reuniões do Conselho de Administração 
será lavrada ata em livro próprio, assinada pelos presentes, arquivada no órgão competente e publicada 
quando contiver deliberação destinada a produzir efeito perante terceiros. Artigo 20 - Além das demais 
atribuições que lhe são conferidas neste Estatuto e na Lei das Sociedades por Ações, compete ao 
Conselho de Administração: a) eleger os Diretores da Companhia, podendo destituí-los a qualquer 
tempo; b) fixar a orientação geral dos negócios da Companhia, aprovando previamente suas políticas 
empresariais, projetos, orçamentos anuais e plurianuais, bem como suas revisões anuais; c) fiscalizar 
a gestão dos Diretores, examinando, a qualquer tempo, as atas, livros e papéis da Companhia e de 
suas controladas, solicitando, através do Diretor Presidente, informações sobre contratos celebrados, 
ou em vias de celebração, e quaisquer outros atos; d) convocar a Assembleia Geral, quando julgar 
conveniente, ou nos casos em que a convocação é determinada pela lei ou por este Estatuto; e) 
manifestar-se sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e as demonstrações 
financeiras, definir a política de dividendos e propor à Assembleia Geral a destinação do lucro líquido de 
cada exercício; f) deliberar sobre a seleção e/ou destituição dos auditores independentes da Companhia; 
g) deliberar sobre a contratação de empréstimo ou assunção de dívida de valor superior a 
R$6.000.000,00 (seis milhões de reais); h) deliberar sobre a aquisição, alienação ou oneração de 
qualquer ativo permanente da Companhia e das controladas de valor igual ou superior a R$ 2.000.000,00 
(dois milhões de reais); i) deliberar sobre a aquisição de ações de emissão da própria Companhia, seu 
cancelamento ou permanência em tesouraria; j) deliberar sobre a celebração de contratos pela 
Companhia com acionistas ou com pessoas por eles controladas ou a eles coligadas ou relacionadas, 
direta ou indiretamente, de valor global superior a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais); k) deliberar 
sobre a celebração de contratos de qualquer natureza de valor global superior a R$ 6.000.000,00 (seis 
milhões de reais) ainda que se refiram a despesas previstas no orçamento anual, excetuando-se as 
contratações referidas na alínea “g”, as quais se submetem exclusivamente às regras nela estabelecidas; 
l) pronunciar-se sobre os assuntos que a Diretoria lhe apresente para sua deliberação ou para serem 
submetidos à Assembleia Geral; m) deliberar sobre a constituição e extinção de controladas e a 
aquisição ou alienação de participações em outras sociedades; n) avocar, a qualquer tempo, o exame 
de qualquer assunto referente aos negócios da Companhia e de suas controladas, ainda que não 
compreendido na enumeração deste artigo, e sobre ele proferir decisão a ser obrigatoriamente 
executada pela Diretoria; o) deliberar sobre a constituição de qualquer espécie de garantia pela 
Companhia ou por suas controladas, em negócios que digam respeito a seus interesses e atividades, 
de valor igual ou superior a R$6.000.000,00 (seis milhões de reais), ou a constituição de garantia pela 
Companhia ou por suas controladas em benefício ou em favor de terceiros, de qualquer valor; p) 
deliberar sobre a criação de Comitês para assessorá-lo nas deliberações de assuntos específicos de 
sua competência, observado o disposto na Seção IV.C deste Capítulo; q) deliberar sobre o regimento 
interno do Conselho de Administração e dos Comitês que sejam criados, observado o disposto na 
Seção IV.C deste Capítulo; r) deliberar e submeter à Assembleia Geral proposta de plano para a 
outorga de opção de compra de ações aos administradores e empregados da Companhia e de outras 
sociedades que sejam controladas direta ou indiretamente pela Companhia; s) exercer os demais 
poderes que lhe sejam atribuídos por lei e pelo presente Estatuto; t) a governança e manutenção do 
programa de integridade da Companhia; e u) resolver os casos omissos neste Estatuto e exercer outras 
atribuições que a Lei das Sociedades por Ações ou este Estatuto não confiram a outro órgão da 
Companhia. Artigo 21 - Compete ao Presidente do Conselho de Administração, além de suas 

atribuições como conselheiro, o seguinte: I - convocar as Assembleias Gerais; II - convocar, instalar e 
presidir as reuniões do Conselho, observado o disposto neste Estatuto; e III - receber as notificações 
encaminhadas ao Conselho de Administração. Artigo 22 - O acionista integrante de acordo de 
acionistas arquivado na sede da Companhia poderá impugnar perante o Registro Público de Empresas 
Mercantis pedido ou ato de arquivamento de ata de reunião do Conselho de Administração que 
contenha deliberação contrária à disposição do acordo de acionistas. Seção IV.B: Da Diretoria: Artigo 
23 - A Diretoria é o órgão executivo da administração. A Diretoria é composta de 2 (dois) a 6 (seis) 
Diretores, sendo um Diretor Presidente e os demais Diretores sem designação específica, exceto se 
especificado de modo diverso nos respectivos atos de eleição/nomeação. Os Diretores terão suas 
atribuições fixadas pelo Conselho de Administração, observado o disposto neste Estatuto. § 1º - Em 
caso de vacância do cargo de Diretor Presidente, o Conselho de Administração será imediatamente 
convocado para eleição de substituto. Em caso de vacância de qualquer outro Diretor, o órgão 
continuará em funcionamento com os demais Diretores, desde que a Companhia tenha, a todo tempo, 
pelo menos dois Diretores. § 2º - Os Diretores, dentro das respectivas atribuições, terão amplos poderes 
de administração e gestão dos negócios sociais para prática de todos os atos e realização de todas as 
operações que se relacionem com o objeto social da Companhia, ressalvadas as hipóteses previstas 
neste Estatuto de operações que somente possam ser realizadas mediante prévia deliberação do 
Conselho de Administração, obedecidas as condições previstas no Artigo 25 deste Estatuto. Artigo 24 
- A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses da Companhia exigirem, convocada pelo Diretor 
Presidente, mediante aviso com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, salvo se manifesta 
urgência, quando poderá ser convocada em prazo menor, sendo regularmente instalada, 
independentemente de tal formalidade, a reunião a qual comparecerem todos os membros da Diretoria. 
Parágrafo Único. As deliberações serão tomadas por maioria de votos dos presentes, cabendo ao 
Diretor Presidente além do voto pessoal o de desempate, e as reuniões terão suas respectivas atas 
registradas no livro de “Atas das Reuniões da Diretoria”. Artigo 25 - A representação ativa e passiva da 
Companhia será exercida pelos Diretores na forma prevista neste Artigo, observado o disposto nos 
parágrafos abaixo. §1º - A Companhia somente poderá assumir obrigações mediante a assinatura de 
dois Diretores em conjunto; ou de um Diretor em conjunto com um procurador com poderes específicos 
para a prática do ato; ou, ainda, de dois procuradores com poderes específicos para a prática do ato em 
conjunto. §2º - Excepcionalmente, a Companhia poderá ser representada por um único Diretor ou um 
único procurador nos casos de: (a) endosso de títulos para efeitos de cobrança ou depósito, em nome 
da Companhia, em instituições financeiras; (b) representação judicial da Companhia; e (c) atos de 
administração perante repartições públicas federais, estaduais, municipais, autarquias ou outras 
entidades governamentais, e em especial perante a carteira do Comércio Exterior do Banco do Brasil, 
Bancos autorizados a operar em câmbio, na primeira e quinta Inspetoria Federal (Alfândega) do Rio de 
Janeiro, bem como nas demais Inspetorias Federais situadas no território nacional, Banco Central do 
Brasil, Conselho de Desenvolvimento Industrial – CDI, Conselho de Política Aduaneira – CPA, 
Companhia Docas do Rio de Janeiro e perante as empresas de transportes Aéreas e Marítimas e os 
demais portos e aeroportos do Território Nacional, junto ao Conselho de não Ferrosos e Siderúrgica 
“CONSIDER”, e exercer todas as atividades relacionadas com Despacho Aduaneiro regulamentadas 
pelo artigo 560 do Decreto nº 91.030/85, do Regulamento aduaneiro. § 3º - As procurações deverão 
especificar expressamente os poderes conferidos, serão assinadas por dois Diretores, e, salvo as 
outorgadas com poderes ad judicia ou para a defesa dos interesses da Companhia em processos 
administrativos, terão prazo determinado de até um ano. Artigo 26 - Compete à Diretoria, como órgão 
Colegiado: I - propor o orçamento anual da Companhia; II - instalação e a extinção de filiais, sucursais, 
agências, escritórios de representação ou outro qualquer tipo de estabelecimento correlato no País ou 
no exterior; III - cumprir e fazer cumprir a política e a orientação geral dos negócios da Companhia 
estabelecidos pelo Conselho de Administração; IV - aprovar as normas de pessoal da Companhia, em 
consonância com a política geral aprovada pelo Conselho de Administração; V - adquirir, alienar e 
onerar bens do ativo permanente, nos limites previstos no Artigo 20, alínea h), deste Estatuto, podendo 
estabelecer normas e delegar poderes, obedecidas as condições previstas no Artigo 25 deste Estatuto; 
VI - adquirir e alienar bens móveis, podendo estabelecer e delegar poderes, observadas as limitações 
aqui previstas; VII - celebrar acordos, contratos e convênios que constituam ônus, obrigações ou 
compromissos para a Companhia, podendo estabelecer normas e delegar poderes, observadas as 
limitações aqui previstas; e VIII - elaborar, em cada exercício, os Relatórios da Administração, as 
Demonstrações Financeiras e a proposta sobre a destinação dos lucros da Companhia a serem 
submetidas ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral. Artigo 27 - Além das demais 
atribuições que lhe são conferidas por este Estatuto, compete ao Diretor Presidente: I - exercer a 
direção executiva da Companhia, diligenciando para que sejam fielmente cumpridas as deliberações e 
as diretrizes fixadas pela Assembleia Geral e pelo Conselho de Administração; II - se encarregar de 
maneira geral e ativa da totalidade da atividade e dos negócios da Companhia; III - convocar e presidir 
as reuniões da Diretoria; IV - manter o Conselho de Administração informado das atividades da 
Companhia; V - representar a Companhia em juízo pessoalmente ou por outro Diretor ou procurador 
que indicar; VI - representar a Companhia pessoalmente ou por outro Diretor ou procurador que indicar, 
nas assembleias gerais de acionistas e/ou de quotistas de sociedades da qual a Companhia faça parte; 
VII - conceder licença aos membros da Diretoria e indicar-lhes substitutos: VIII - propor ao Conselho de 
Administração as áreas de atuação de cada Diretor; IX - tomar decisões de caráter de urgência de 
competência da Diretoria, “ad referendum” desta; X - supervisionar a elaboração do orçamento anual da 
Companhia e apresentar a respectiva proposta à apreciação do Conselho de Administração; XI - 
supervisionar as atividades das áreas que lhe estiverem diretamente subordinadas; XII - fazer publicar 
o relatório anual da Companhia; XIII – exercer os poderes e desempenhar as funções que lhe sejam 
especificamente designados de tempos em tempos pelo Conselho de Administração; XIV - incumbência, 
custódia e responsabilidade por todos os fundos e valores mobiliários da Companhia; XV - disponibilizar 
em todas as ocasiões razoáveis os livros contábeis e registros da Companhia a qualquer membro do 
Conselho de Administração mediante solicitação, durante o horário de expediente usual no escritório da 
Companhia onde tais livros e registros forem mantidos; XVI - apresentar, mediante requerimento do 
Conselho de Administração, demonstrativo das condições financeiras da Companhia em qualquer 
reunião do Conselho de Administração ou Assembleia de Acionistas; XVII - estabelecimento e a 
manutenção de uma estrutura e de procedimentos internos de controle para, no que couber, atender à 
Foreign Corrupt Practices Act (FCPA); XVIII - avaliar, quando solicitado pelo Conselho de Administração, 
a eficácia da estrutura e dos procedimentos internos de controle para fins de relatórios financeiros; e 
XIX - desempenhar, de forma geral, todas as funções inerentes ao cargo de Diretor Presidente e outras 
funções que, de tempos em tempos, possam-lhe ser designadas pelo Conselho de Administração. 
Artigo 28 - Os Diretores terão poderes, observadas as disposições deste Estatuto, para decidir sobre 
qualquer investimento e/ou despesa, desde que tal investimento ou despesa, conforme o caso: (a) 
esteja de acordo com o objeto social da Companhia; (b) não esteja sujeita à prévia aprovação do 
Conselho de Administração ou da Assembleia Geral de Acionistas. Seção IV.C: DOS Comitês: Artigo 
29 - O Conselho de Administração, sempre que julgar necessário, poderá criar, para seu 
assessoramento, comitês, que poderão funcionar em caráter permanente ou temporário. § 1º - Os 
comitês terão por objetivo assessorar o Conselho de Administração, inclusive no acompanhamento das 
atividades da Companhia e de suas controladas, a fim de proporcionar a análise aprofundada de 
matérias relevantes e estratégicas, garantindo informações adequadas e maior qualidade e eficiência 
ao processo decisório do Conselho de Administração, bem como atender às regras de governança 
corporativa. § 2º - Compete ao Conselho de Administração definir as funções técnicas ou consultivas 
dos comitês. § 3º - Os membros dos comitês poderão participar de mais de um comitê, a critério do 
Conselho de Administração, e deverão ter notória experiência e capacidade técnica em relação às 
matérias objeto de responsabilidade do comitê de que participem e estarão sujeitos aos mesmos 
deveres e responsabilidades legais dos administradores. § 4º - Os membros dos comitês serão 
nomeados pelo Conselho de Administração. Caberá ainda ao Conselho de Administração nomear um 
Coordenador para cada comitê. § 5º - O início do prazo de gestão dos membros dos comitês se dará a 
partir da sua nomeação pelo Conselho de Administração e o término coincidirá sempre com o término 
do prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração, permitida a reeleição. § 6º - Os 
membros dos comitês poderão ser destituídos de seus cargos, a qualquer tempo, durante o prazo de 
gestão, por decisão do Conselho de Administração. § 7º - Os membros dos comitês serão remunerados 
conforme estabelecido pelo Conselho de Administração. Artigo 30 - Os comitês deliberarão por maioria 
simples de seus membros, cabendo ao respectivo Coordenador, além do seu voto pessoal, o voto de 
qualidade. Artigo 31 - Os comitês não terão funções executivas ou caráter deliberativo e seus 
pareceres, propostas e recomendações de voto serão encaminhados ao Conselho de Administração 
para deliberação. Parágrafo Único - Os pareceres dos comitês não constituem condição necessária 
para a apresentação de matérias ao exame e deliberação do Conselho de Administração. Artigo 32 - 
Sem prejuízo do disposto neste Estatuto Social, o Conselho de Administração poderá elaborar um 
Regimento Interno contendo, além de outras matérias de interesse da Companhia, as regras específicas 
relativas aos trabalhos, competência, remuneração e procedimentos de cada um dos comitês. Capítulo 
V - Do Conselho Fiscal: Artigo 33 - O Conselho Fiscal funcionará nos exercícios sociais em que for 
instalado a pedido de acionistas, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. § 1º- O Conselho Fiscal 
será composto de três membros efetivos e poderá ter igual número de suplentes, todos eleitos pela 
Assembleia Geral. § 2º - A remuneração dos membros do Conselho Fiscal será fixada pela Assembleia 
Geral que os eleger e não poderá ser inferior ao fixado no Parágrafo 3º do Artigo 162 da Lei das 
Sociedades por Ações. Artigo 34 - Ao Conselho Fiscal compete exercer as atribuições previstas na 
legislação em vigor. Capítulo VI - Do Exercício Social, das Demonstrações Financeiras e da 
Distribuição dos Lucros: Artigo 35 - O exercício social termina em 31 de dezembro de cada ano 
quando serão elaboradas as demonstrações financeiras, sendo levantados balanços semestrais em 30 
de junho de cada ano. Artigo 36 - As demonstrações financeiras da Companhia serão auditadas, 
anualmente, por auditores independentes devidamente credenciados perante a Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) para o exercício desta atividade. Artigo 37 - Observado o disposto no § 2º do Artigo 
152 da Lei das Sociedades por Ações, o Conselho de Administração poderá propor o pagamento de 
participação nos lucros sociais aos Diretores e/ou empregados, cuja verba deverá ser destacada 
expressamente na proposta de destinação do lucro na forma do Artigo 192 da Lei das Sociedades por 
Ações. Parágrafo Único. A Assembleia Geral, se aprovar o pagamento de participação nos lucros 
sociais, fixará o montante da participação dentro da verba proposta e a forma de rateio entre os 
beneficiários. Artigo 38 - Juntamente com as demonstrações financeiras do exercício, o Conselho de 
Administração apresentará à Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido 
do exercício que remanescer após as seguintes deduções ou acréscimos, realizados nesta ordem: I - 
5% (cinco por cento) para a formação da reserva legal, que não excederá de 20% (vinte por cento) do 
capital social; II - importância destinada à formação de reservas para contingências, e reversão das 
formadas em exercícios anteriores; e III - 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento do dividendo 
mínimo obrigatório aos acionistas; IV - o saldo, se houver, será destinado à formação de reserva de 
reforço de capital de giro, que não poderá ultrapassar a 80% do capital social, ressalvada deliberação 
em contrário da Assembleia Geral. Parágrafo Único. Sempre que o montante do dividendo mínimo 
obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro líquido do exercício, a Administração poderá propor, 
e a Assembleia Geral aprovar, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar. Artigo 
39 - Os acionistas têm direito a receber o dividendo obrigatório de, no mínimo, 25% (vinte e cinco por 
cento) do lucro líquido do exercício, ajustado na forma prevista no artigo anterior, nos termos do Artigo 
202 da Lei das Sociedades por Ações. Artigo 40 - Por deliberação do Conselho de Administração 
poderá ser pago ou creditado juros sobre o capital próprio, que poderá ser imputado ao dividendo 
obrigatório, integrando tal valor o montante dos dividendos distribuídos pela Companhia para todos os 
efeitos legais, nos termos do Artigo 9º, § 7º da Lei nº 9.249, de 26.12.1995, e legislação e regulamentação 
pertinentes. Artigo 41 - Por deliberação do Conselho de Administração, poderão, ainda, ser declarados 
dividendos intermediários à conta de lucro apurado em balanço semestral ou em balanço correspondente 
a períodos menores ou ainda à conta de lucros acumulados ou reservas de lucros existentes no último 
balanço anual ou semestral, conforme dispõe o Artigo 204 da Lei das Sociedades por Ações. Artigo 42 
- Salvo deliberação em contrário da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, os dividendos 
e juros sobre capital próprio declarados deverão ser pagos no prazo de 60 (sessenta) dias após a 
respectiva declaração, mas sempre dentro do exercício social. Artigo 43 - O dividendo de que trata o 
Artigo 39 não será obrigatório no exercício em que os órgãos da administração informarem à Assembleia 
Geral Ordinária ser ele incompatível com a situação financeira da Companhia. Parágrafo Único. Os 
lucros que deixarem de ser distribuídos nos termos do caput deste artigo serão registrados como 
reserva especial e, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos 
como dividendo assim que o permitir a situação financeira da Companhia. Capítulo VII  - Da Dissolução 
e Liquidação: Artigo 44 - A Companhia dissolver-se-á e entrará em liquidação nos casos previstos na 
legislação, competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e cabendo ao Conselho 
de Administração nomear o liquidante e fixar a sua remuneração. Parágrafo Único. Durante o período 
de liquidação o Conselho Fiscal não funcionará permanentemente, mas somente será instalado a 
pedido dos acionistas, nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Capítulo VIII - Das Disposições 
Gerais: Artigo 45. A Companhia observará os acordos de acionistas, arquivados na sua sede, 
cumprindo-lhe fazer com que (i) os mesmos sejam averbados no livro de registro de ações nominativas; 
e (ii) o Presidente da reunião do Conselho de Administração ou a mesa diretora da Assembleia Geral, 
conforme o caso, recuse a computar o voto proferido contra suas disposições. Artigo 46 - Em caso de 
recesso, o valor de reembolso das ações dos acionistas dissidentes será determinado com base no 
valor econômico da Companhia, de acordo com o disposto no Artigo 45 da Lei das Sociedades por 
Ações. Artigo 47 - As demonstrações financeiras da Companhia serão auditadas, anualmente, por 
auditores independentes devidamente credenciados perante a Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) para o exercício desta atividade. Artigo 48 - Na ocorrência de eventuais controvérsias entre os 
acionistas e a Companhia ou entre os acionistas controladores e os acionistas minoritários da 
Companhia, que não forem resolvidas de forma amigável, serão elas definitivamente resolvidas por 
meio de arbitragem, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Brasil, segundo as regras 
de arbitragem da Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CAM CCBC). Parágrafo Único. Para a 
execução do laudo arbitral e para a solução das controvérsias que não puderem ser submetidas ao 
juízo arbitral será competente o foro da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com 
exclusão de qualquer outro, ainda que privilegiado. Artigo 49 - No caso de obtenção de registro de 
companhia aberta categoria A, a Companhia aderirá a segmento especial de bolsa de valores ou de 
entidade administradora de mercado de balcão organizado que assegure, no mínimo, as práticas 
diferenciadas de governança corporativa previstas na Instrução CVM nº 578, de 30 de agosto de 2016. 
Confere com o original lavrado em livro próprio, ficando autorizada a sua publicação. Rio de Janeiro, 22 
de dezembro de 2017. Alcides Morales Filho - Presidente, Cesar Augusto Peixoto de Castro Palhares 
- Secretário. JUCESP. Certifico o registro sob o nº 52.379/18-8 em 24/01/2018. Flávia R. Britto 
Gonçalves - Secretária Geral.

Prefeitura de Cruzeiro e 
CIEE abrem vagas de estágio
Vagas oferecidas são para todos os níveis de escolaridade 
com salários de até R$ 686 mensais mais vale refeição R$ 20

Da Redação
Cruzeiro

A Prefeitura de Cruzeiro 
abre vagas de estágio junto 
ao CIEE (Centro de Integra-
ção Empresa Escola). As 
oportunidades são para 
níveis superior e técnico 
com carga horária de até 
seis horas de trabalho. As 
inscrições são gratuitas.

Para nível superior, as co-
locações são para os cursos 
de administração, arquitetu-
ra, serviço social, ciências e 
biologia, ciências contábeis, 
comunicação social, direito, 
educação artística, educação 
física licenciatura e bacharel, 
enfermagem, engenharia 
ambiental, civil e de produ-
ção, farmácia, fisioterapia, 
eventos, geografia, gestão 
empresarial, história, infor-
mática e TI (Tecnologia da 

Informação), letras, logística, 
matemática, música, nutri-
ção, pedagogia, psicologia, 
recursos humanos. Já para 
nível técnico, cursos de tu-
rismo e nutrição.

As vagas disponíveis para 
seleção serão divulgadas 
pelo CIEE na data em que 
forem abertas. Quando o 
CIEE receber a oportunidade 
de estágio, fará uma triagem 
no sistema e convocará os 
candidatos para realização 
de prova escrita no CIEE 
Lorena, na rua Dom Bosco, 
nº 284, no Centro.

Após a realização da prova 
escrita serão encaminhados 
dois candidatos por vagas 
para entrevista junto ao se-
tor solicitante. A convocação 
será realizada por intermé-
dio de contato telefônico, 
sendo duas ligações, uma no 
período da manhã e outra 

no período da tarde. Caso 
o candidato não atenda as 
ligações, será encaminhado 
e-mail solicitando o compa-
recimento no dia e local es-
tabelecido. Caso o candidato 
não responda a nenhuma das 
tentativas será encaminhado 
para entrevista em outra 
oportunidade.

O processo seletivo terá 
duração de um ano podendo 
ser prorrogado por mais um 

de acordo com o interesse 
da Prefeitura. O candidato 
convocado receberá auxilio 
transporte de R$ 20 e salário 
que variam de R$ 356,64 até 
R$ 686,20. 

Os interessados devem se 
inscrever no site do CIEE, o 
ciee.org.br. Quem já possui 
cadastro deve conferir se 
está atualizado. O edital se 
encontra no site da Prefeitu-
ra, o cruzeiro.sp.gov.br. Vagas disponíveis para seleção em Cruzeiro serão divulgadas pelo CIEE

Foto: Divulgação


