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Re l ó g i o s Grupos de tecnologia entram em conflito com fabricantes europeus

Apple e Google tentam
atrair parceiros da LVMH

ADRIAN MOSER/BLOOMBERG

Hayek, CEO da Swatch: “Não vemos motivos para firmar acordos de parceria”

Elizabeth Paton e Tim Bradshaw
Financial Times de Nova York e San
Fra n c i s c o

Apple e Google estão tentando
afastar os maiores fabricantes de
relógios da Suíça das marcas de lu-
xo controladas pela LV M H e atraí-
los para o seu lado na corrida para
colocar a computação móvel nos
pulsos das pessoas.

Os grupos de tecnologia que li-
deram a nascente indústria dos
“wearables” (produtos que podem
ser vestidos) estão entrando em
conflito com empresas da respei-
tada indústria da relojoaria da Eu-
ropa, que enfrenta uma possível
sublevação dos relógios inteligen-
tes (smartwatches).

As tradicionais marcas de reló-
gios da Suíça afirmam que estão
sendo cortejadas por empresas co-
mo Apple, Samsung e Google, na
medida em que o Vale do Silício dá
uma importância crescente à esté-
tica e ao design de novos aparelhos
e dispositivos eletrônicos.

A Swatch, maior fabricante de
relógios do mundo em vendas,
que controla as marcas de luxo
Harry Winston, Breguet e Blanc -
pain, diz ter pouco interesse em
trabalhar com grupos de tecno-
logia. “Estamos em discussões,
nunca iniciadas por nós, com
praticamente todos os fabrican-
tes de ‘wearables’ inteligentes”,
disse Nick Hayek, CEO da Swatch,
ao “Financial Times”. “Mas não
vemos motivos para firmar acor-
dos de parceria.”

Ele acrescentou que sua prio-

ridade é proteger as vantagens
de propriedade intelectual da
Swatch sobre outras compa-
nhias de tecnologia concorren-
tes, incluindo design ergonômi-
co, longevidade e tempo de du-
ração das baterias.

“Não se esqueça de que para
fazer um smartwatch funcionar
você precisa de duas mãos ou re-
conhecimento de voz, o que mais
uma vez exige muita energia, di-
fícil de se obter num espaço mui-
to limitado”, disse ele.

O desembaraçado presidente
da divisão de relógios e joias da
LVMH acusou a Apple de tentar
recrutar funcionários de sua
marca Hublot e de vários fabri-
cantes de peças suíços.

“A Apple entrou em contato
com alguns de meus funcioná-
rios – eu vi pessoalmente os e-
mails”, disse Jean-Claude Biver a
uma publicação suíça, alegando
que todas as pessoas que foram
contatadas repeliram os avanços
da fabricante do iPhone.

A Apple não quis comentar,
mas a companhia de Cupertino
acelerou seus esforços de recru-
tamento na indústria da moda e
dos artigos de luxo no último
ano, enquanto prepara seu
iWatch. Enquanto isso, o Google
juntou-se à Luxottica, fabricante
dos óculos Ray-Ban, para o seu
projeto Google Glass.

Larry Pattinelli, presidente
nos Estados Unidos da marca re-
lógios Patek Philippe, disse: “É
concebível que eles [a Apple] te-
nham interesse em desenvolver

Cafeteria avança
mais nos EUA
C o m p o r t a m e n to
Vanessa Wong
Bloomberg Businessweek

Se você contabilizar quanto gas-
tou em cafeterias nos últimos
anos, há uma boa chance de que a
quantia tenha aumentado. A ten-
dência também se reflete na alta
das vendas de lojas com mais de 12
meses da Starbucks (8% em 2013) e
da Dunkin’ Donuts (3,4%). Mesmo
se você tiver preferência por cafe-
terias pequenas, é difícil negar que
a “cena do café” está com força to-
tal nos Estados Unidos.

De fato, dados sobre vendas reu-
nidos pela Te c h n o m i c , firma de
consultoria do setor de restauran-
tes, mostram que as cafeterias são
o segmento de maior crescimento
no setor de fast-food, tendo regis-
trado alta de 9% em 2013. Diferen-
temente de outros tipos de estabe-
lecimentos, os cafés têm a vanta-
gem de fazer parte de um ritual
diário de muitas pessoas. “Os cafés
continuam, [no setor de] serviços
rápidos, a proporcionar boas op-
ções de comida e bebida para os
consumidores mais jovens”, disse
Darren Tristano, vice-presidente

executivo da Technomic. Isso in-
clui tanto as cafeterias que se con-
centram mais nas bebidas como
nas padarias como a Au Bon Pain.

A onda de crescimento é puxa-
da pelas grandes redes. Dos cerca
de 26,5 mil cafés do país, o Star-
bucks é dono de mais de 11,4 mil
e a Dunkin’ Donuts, de mais de
7,6 mil. Ambas estão em expan-
são. Apenas cerca de 5 mil cafés
nos Estados Unidos são adminis-
trados por operadores indepen-
dentes ou redes pequenas, defi-
nidas como as que têm menos de
30 unidades, de acordo com a Te-
chnomic. Embora as cafeterias
independentes tenham se saído
bem — aumento de 6% nas ven-
das em 2013 — as redes pequenas
registram declínio de 5,5%.

Outros segmentos do setor de
fast-food com crescimento similar
são as redes de macarrão oriental e
outros pratos asiáticos, assim co-
mo as de cozinha mexicana, am-
bas beneficiadas pelo aumento na
preferência dos consumidores por
lanchonetes de fast-food um pou-
co mais elaboradas. Segmentos
maiores e mais estabelecidos, co-
mo hamburguerias e pizzarias,
mostraram crescimento menor.

um tipo de híbrido com alguns
tipos de aspectos mecânicos...a
indústria suíça é a favor da me-
t a l u r g i a”.

Apesar dos protestos dos exe-
cutivos das fabricantes de reló-
gios, alguns observadores do se-
tor sugerem que os fabricantes
poderão ganhar mais com a coo-
peração do que com o confronto.
“A grande ameaça para o setor de
artigos de luxo é se a Apple e ou-

tras concorrentes conseguirem
prosseguir sozinhas. Aí, os fabri-
cantes de relógios vão perder um
espaço vital naquilo que poderá
ser uma grande oportunidade de
m e r c a d o”, diz Luca Solca, da Exa -
ne BNP Paribas.

“A Apple poderá decidir que
possui recursos de distribuição e
design suficientes e que procurar
talentos é uma opção melhor do
que forjar múltiplas parcerias.”

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 33.228.024/0001-51

A V I S O
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Sociedade, na Praia do Flamengo,
200 – 19º andar, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, os documentos a que
se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativos ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2013. Rio de Janeiro, 26 de março de 2014.

Wilson Lemos de Moraes Junior
Conselheiro Presidente

General Shopping Brasil S.A.
CNPJ nº 08.764.621/0001-53 – NIRE 35.300.340.833 – Cia.Aberta

Aviso aos Acionistas

General Shopping Brasil S.A., companhia aberta inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.764.621/0001-53
(“Companhia”), em atendimento ao disposto no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, comunica aos Senhores
Acionistas que os documentos e informações relacionados às matérias objeto da ordem do dia das Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária da Companhia, a serem realizadas no dia 30.04.2014, encontram-se à dis-
posição dos Acionistas na sede da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Angélica, 2.466, 22º andar, conjunto 221, Cerqueira César, CEP 01228-200, e no endereço eletrôni-
co da Companhia (http://www.generalshopping.com.br), tendo sido enviados também à Comissão de Valores
Mobiliários e à BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa deValores, Mercadorias e Futuros, na forma da legislação aplicável.
Comunicamos, ainda, que a publicação dos documentos exigidos pela legislação aplicável será oportunamente
realizada pela Companhia nos jornais costumeiros.

São Paulo, 28 de março de 2014.

Alessandro PoliVeronezi
Diretor de Relações com Investidores

Companhia Catarinense de
Águas e Saneamento

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2014 (aviso nº 219/2014)
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONEXÕES
E TUBOS EM FERRO FUNDIDO PARA MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS que es-
tava marcado para Recebimento das Propostas: até 01/04/2014 às 09:00h, tem
sua data remarcada, em virtude de alterações, para, Recebimento das Propostas:
até 11/04/2014 às 09:00h Abertura das Propostas: às 09:00h do dia 11/04/2014.
Fase de Lances: às 14:00h do dia 11/04/2014. O edital na integra e suas alterações
poderão ser consultados no site www.casan.com.br, link “licitações”, e demais infor-
mações pelo fone (48) 3221-5208, fax (48) 3221-5209.
Florianópolis, 31 de março de 2014.
Arnaldo Venício de Souza
DIRETOR ADMINISTRATIVO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam convidados os Senhores Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária da Ecorodovias Infraestrutura e Logística S.A. (“Companhia”), a ser realizada
no dia 28 de abril de 2014, às 10:30 horas, na sede da Companhia, na Rua Gomes de
Carvalho, 1.510, 3º andar, Vila Olímpia, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a
fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia (“AGOE”):
1. Em Assembleia Geral Ordinária: (a) exame e aprovação do relatório da administração,
do orçamento de capital para o ano de 2014, do balanço patrimonial da Companhia e
das demais demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2013; (b) deliberação acerca da destinação do lucro líquido da Companhia
referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2013 e distribuição de
dividendos; (c) deliberação acerca do número de assentos no Conselho de Administração
da Companhia para o próximo mandato e a eleição de seus membros; e (d) deliberação
sobre a remuneração dos administradores para o ano de 2014.
2. Em Assembleia Geral Extraordinária: (a) outorga de opções no âmbito do plano de
opção de compra de ações da Companhia aprovado em Assembleia Geral ocorrida em
31 de agosto de 2010, conforme recomendado pelo Conselho de Administração em
reunião realizada em 28 de março de 2014; (b) alteração da denominação de alguns
cargos da Diretoria: (i) Diretoria para Diretoria Executiva; (ii) Diretor(es) para Diretor(es)
Executivo(s); (iii) Diretor de Operações Rodoviárias para Diretor Executivo de Negócios
Rodoviários; (iv) Diretor de Finanças para Diretor Executivo de Finanças; (v) Diretor de
Operações Logísticas para Diretor Executivo de Negócios Logísticos; (vi) Diretor de
Desenvolvimento de Negócios para Diretor Executivo de Desenvolvimento de Negócios;
(vii) Diretor de Relações com Investidores para Diretor Executivo de Relações com
Investidores; (viii) Diretor de Gestão de Pessoas para Diretor Executivo de Gestão de
Pessoas; e (ix) Diretor Jurídico para Diretor Executivo Jurídico, e por consequência, alterar
as redações do caput do artigo 10, artigo 11, parágrafo único, artigo 14, caput e parágrafos
2º ao 11º do artigo 15, artigos 16 a 20 do Estatuto Social da Companhia em consequência
de tais alterações; e (c) consolidação do Estatuto Social da Companhia, em vista das
alterações ora propostas.
Proposta da Administração
Em reunião realizada em 28 de março de 2014,os membros do Conselho de Administração
aprovaram a publicação do presente Edital e ainda a Proposta da Administração sobre
as matérias a serem deliberadas. Referida proposta e toda documentação pertinente,
nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das
Sociedades por Ações”), da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº
480, de 07 de dezembro de 2009, conforme alterada, e da Instrução CVM nº 481, de 17
de dezembro de 2009, encontram-se disponíveis na sede da Companhia, na página de
Relações com Investidores da Companhia (www.ecorodovias.com.br/ri) e na página da
CVM (www.cvm.gov.br).
Informações Gerais
Poderão participar da AGOE, os acionistas titulares de ações ordinárias nominativas, sem
valor nominal, emitidas pela Companhia, por si, seus representantes legais ou procuradores,
desde que referidas ações estejam escrituradas em seu nome junto à instituição financeira
depositária responsável pelo serviço de ações escriturais da Companhia, Itaú Corretora de
Valores S.A., consoante dispõe o artigo 126 da Lei das Sociedades por Ações, observado
ainda o disposto no artigo 25 do Estatuto Social da Companhia. Os Acionistas deverão
se apresentar antes do horário de início indicado no Edital de Convocação, portando:
(i) documento de identificação com foto (RG, RNE, CNH ou, ainda, carteiras de classe
profissional oficialmente reconhecidas), para as pessoas físicas; (ii) cópia autenticada do
último estatuto ou contrato social consolidado e da documentação societária outorgando
poderes de representação, bem como documento de identificação com foto dos
representantes legais, para as pessoas jurídicas; (iii) cópia autenticada do último regulamento
consolidado do fundo e do estatuto ou contrato social de seu administrador, além da
documentação societária outorgando poderes de representação, bem como documento
de identificação com foto dos representantes legais, para os fundos de investimento; e (iv)
comprovante da titularidade das ações de emissão da Companhia, expedido por instituição
financeira escrituradora e/ou agente de custódia nos últimos 3 (três) dias. Os acionistas
estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que os acionistas brasileiros,
ressalvado que os documentos societários da pessoa jurídica e a procuração deverão estar
traduzidos para o português por tradutor juramentado, notarizados e consularizados.
Os acionistas poderão, ainda, optar por outorgar procurações físicas para que advogados/
acionistas os representem no dia da AGOE. No Manual para Participação de Acionistas
na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada em 28 de abril de 2014
(“Manual para Participação de Acionistas - AGOE 2014”) há, para conveniência dos
acionistas, um modelo de procuração que poderá ser utilizado. Os instrumentos de
procuração para representação na AGOE, ora convocada, deverão ter firma do outorgante
reconhecida e ser depositados em até 48 (quarenta e oito) horas antes de sua realização
na sede da Companhia (Rua Gomes de Carvalho, 1.510, 3º andar,Vila Olímpia, na Cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo), aos cuidados do Sr. Marcello Guidotti.
Permanecem ainda à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e na sua página
de Relações com Investidores (www.ecorodovias.com.br/ri), o “Manual para Participação
de Acionistas - AGOE 2014”, que contém todas as demais instruções e informações
necessárias para o acionista.
O percentual mínimo para adoção do processo de voto múltiplo para a eleição dos
membros do Conselho de Administração é de 5% (cinco por cento), nos termos do artigo
141 da Lei das Sociedades por Ações em conjunto com o artigo 3º da Instrução CVM nº
165, de 11 de dezembro de 1991, conforme alterada. Ainda, nos termos do artigo 141,
parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, a requisição da adoção do procedimento de
voto múltiplo deverá ser realizada em até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização
da AGOE.

São Paulo, 28 de março de 2014.
Marco Antonio Cassou

Presidente do Conselho de Administração

EcoRodovias Infraestrutura e Logística S.A.
Companhia aberta
CNPJ/MF nº 04.149.454/0001-80 - NIRE 35.300.181.948

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico No 001/2014
Protocolo N° 13.003.475-6 anexado ao 13.079.585-4
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
monitoramento e rastreamento eletrônico com locação de solução composta por:
execução de serviço especializado, equipamentos (hardware/firmware), software
de gerenciamento, controle e monitoramento de pessoas e fornecimento de
dispositivos de rastreamento, mobiliário e equipamentos de vídeo monitoramento,
comunicação de dados, bem como licenças, garantia, assistência, treinamento e
suporte técnico, respeitadas as especificações técnicas, quantidades, condições
de fornecimento e acordo de níveis de serviço.
DATA: Acolhimento /Abertura/Divulgação da Proposta: Limite de até 09 horas e 30
minutos de 17 de abril de 2014. Início sessão/ Disputa de Lance: 10 horas e 30
minutos de 17 de abril de 2014.
LOCAL: PALÁCIO DAS ARAUCÁRIAS - RUA JACY LOUREIRO DE CAMPOS
- 2° andar - Ala C - CENTRO CÍVICO - CEP.80.530-915 - CURITIBA- PR. O edital
está disponível nos sítios eletrônicos: www.licitacoes-e.com.br, www.compraspr.
pr.gov.br ou www.justica.pr.gov.br - Licitações

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA JUSTIÇA, CIDADANIA
E DIREITOS HUMANOS – SEJU
CPL/SEJU

A Diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, no
uso de suas atribuições regimentais, de acordo com a Deliberação nº 055, de
27 de março de 2014 e considerando o disposto na Resolução nº 3.705, de 10
de agosto de 2011, publicada no DOU de 29 de agosto de 2011, comunica que
realizará Audiência Pública, franqueada aos interessados, com o objetivo de
obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da Minuta de
Resolução que regulamenta a obrigatoriedade de contratação e manutenção
de seguros pelas concessionárias do serviço público de transporte ferroviário de
cargas, compatíveis com as responsabilidades destas para com a concedente, os
usuários e terceiros.

OPeríodoparaenvio de contribuições serádodia 31demarçode2014, às 9horas
(horário de Brasília), ao dia 30 de abril de 2014, às 18 horas (horário de Brasília).

AAudiência será realizada no dia, horário e local a seguir indicados:
Data: 08 de abril de 2014
Horário: 14h30 às 18h
Local: Auditório do Edifício sede da ANTT
Endereço: SCES, Projeto Orla, Polo 08, trecho 3, Lote 10. Brasília-DF
As informações específicas sobre a matéria, bem como as orientações acerca

dos procedimentos aplicáveis à participação da sociedade civil naAudiência Pública
nº005/2014,estarãodisponíveis,emsua integralidade,nosítiohttp://www.antt.gov.br.
Informações e esclarecimentos adicionais poderão ser obtidos por meio do envio de
correspondência eletrônica ao endereço: ap005_2014@antt.gov.br.

JORGE BASTOS
Diretor-Geral, em Exercício

AVISO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 005/2014

BRASIL BROKERS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 08.613.550/0001-98 - NIRE: 33.3.0028096-1

Companhia Aberta
Edital de Convocação Para AGO: Ficam os senhores acionistas da Brasil Brokers Participações
S.A. (“Cia.”) convocados, na forma do Estatuto Social da Cia., para reunirem-se em AGO
(“Assembleia”), a realizar-se no dia 28/04/14, às 11h, na sede social da Cia., localizada na Av.
das Américas, nº 500, Bl 19, Sls. 303 e 304, RJ/RJ, Cep. 22640-904, para deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: 1. Deliberar sobre o Relatório da Administração, as contas da Diretoria e
as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/13; 2. Deliberar sobre
a proposta da Administração para a destinação do resultado auferido no exercício social findo em
31/12/13; 3. Deliberar sobre o número de membros que irão compor o Conselho de Administração
da Cia.; 3. Deliberar sobre a eleição de membros para compor o Conselho de Administração da
Cia.; e 4. Deliberar acerca da fixação do montante global da remuneração dos administradores no
exercício social de 2014. Instruções Gerais: a) Os documentos relativos ao item (1) constante da
ordem do dia, incluindo aqueles previstos no art. 133 da Lei nº 6.404/76, foram disponibilizados
aos acionistas em 18/03/14 através do sistema IPE/CVM, e publicados em 19/03/14 no Jornal
Valor Econômico e no DORJ; b) Os instrumentos de mandato para representação na Assembleia
deverão ser depositados na sede social da Cia. com até 03 dias de antecedência à realização
da Assembleia; c) Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas, que
desejarem participar da Assembleia, deverão apresentar extrato contendo a sua respectiva posição
acionária, fornecido pelo órgão custodiante, com até 03 dias de antecedência a data da realização
da Assembleia; e d) É facultado aos acionistas que representem, no mínimo, 5% do capital social
da Cia. requerer a adoção do processo de voto múltiplo, conforme o disposto na Instrução CVM nº
282/98 e na forma do art. 141 da Lei nº 6.404/76. RJ, 28/03/2014. Ney Prado Junior - Presidente
do Conselho de Administração.

SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 02.762.121/0001-04 - NIRE 35 3 00350057
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Republicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, publicado
nos dias 27 e 28 de março de 2014, para inclusão do percentual mínimo de participação no capital

votante necessário à requisição de voto múltiplo.
Edital de Convocação

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Santos Brasil Participações S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral Ordinária
e Extraordinária, a ser realizada no dia 28 de abril de 2014, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado
de São Paulo na Rua Dr. Eduardo de Souza Aranha nº 387, 2º andar, parte, Vila Olímpia, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia:
A - Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da
Companhia referentes ao exercício social findo em 31.12.2013; (ii) deliberar sobre a aprovação de orçamento de capital nos termos do que
faculta o artigo 196 da Lei nº 6.404/76; (iii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iv) eleger
os membros do conselho de administração; (v) eleger os membros do conselho fiscal e (vi) deliberar, conforme o disposto no artigo 23 do
Estatuto Social da Companhia, sobre o valor global da remuneração dos administradores e membros do Conselho Fiscal da Companhia para
o exercício de 2014 e B - Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Atualizar o art. 9º do estatuto social em decorrência da alteração do art.
146 da Lei nº 6.404/76 e consolidar o estatuto social. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador
deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 26 do Estatuto Social, sob
a referência “Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária”, até as 11:00 horas do dia 24 de abril de 2014, sendo que o acionista residente
ou domiciliado no exterior que for representado por mandatário deverá comprovar a observância do disposto no artigo 119 da Lei nº 6.404/76
e demais disposições legais aplicáveis. Os acionistas participantes da Custódia Fungível de Ações Nominativas que desejarem participar da
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária deverão apresentar extrato emitido em até 2 (dois) dias úteis antecedentes à data de realização
da Assembleia, contendo a respectiva posição acionária, fornecida pelo órgão custodiante. Nos termos do artigo 3º, da Instrução CVM
nº 165/91, o percentual mínimo sobre o capital votante necessário à requisição da adoção do voto múltiplo é de 5%. São Paulo, 29 de março
de 2014. Santos Brasil Participações S.A. Carlos Geral Langoni - Presidente do Conselho de Administração.

O Presidente da Associação dos Operadores e Transportadores Logísticos - OPTAS
no uso das atribuições que lhe confere os Estatutos Sociais, convoca os Associados
desta Associação em gozo de seus direitos associativos, para participarem da
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 08/04/2014, às
14:00 horas , no Hotel Tauá Atibaia,Rodovia Dom Pedro I, KM 86,Atibaia,SP,em
primeira convocação ou 30 minutos após com qualquer número de associados
presentes ,para deliberarem sobre os seguintes assuntos: I -Aprovação das contas
referente ao exercício de 2013; II - Assuntos gerais de interesse da Associação.São
Paulo ,31 de março de 2014. Presidente da Optas.


