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Mônica Scaramuzzo

Ao assumir a condução de
uma grande empresa, a ges-
tãodaTarponàfrentedaBRF
tem sido colocada em xeque.
Embora a gigante de alimen-
tos tenha registradoseusme-
lhores desempenhos entre
2014 e 2015, a estratégia de
longoprazodacompanhiaes-
tá sendo questionada.
Em reunião do conselho de

administração na quinta-feira
passada, os acionistas deram
apoio à permanência de Pedro
Farianocomandodogrupo, se-
gundo fontes. Em 2016, as em-
presas com investimento da
Tarpon listadas na BM&FBo-
vespa tiveram desempenho
bemabaixodoIbovespa,quesu-
biu 38,93%. Estão nesta cesta a
própriaBRF(quedade10,47%),
Somos Educação (-42,49%) e
Cremer,deprodutoshospitala-
res (-50,86%), conforme dados
da própria gestora.
Abilio Diniz, presidente do

conselho de administração e lí-
der do comitê de crise da BRF,
já disse publicamente que vai
comandar a reestruturação da
empresa, que será posta em
prática em 90 dias. Antes desse
prazo,serãoanunciadasmudan-
ças em março e haverá ainda
uma reunião decisiva de esco-
lha de novos conselheiros no
dia26deabril. “Oconselho tem
dado total apoio à gestãodePe-
droFariaeAbilioestámuitoem-
penhado em promover o pro-
cesso de retomada da empre-
sa”, disse José Roberto Rodri-
gues,vice-presidentedeintegri-
dade corporativa da BRF.
Ex-dono do Pão de Açúcar,

Abilio tornou-se um dos maio-
res acionistas do Carrefour e
faz parte do conselho de admi-
nistraçãodavarejistanoBrasile
naFrança.Abilio jádeixouclaro

que a Península, veículo de in-
vestimentode sua família – que
fez aporte de cerca de R$ 1,2 bi-
lhão para ficar com cerca de 3%
da BRF –, não tem intenção de
sedesfazerdospapéisdaempre-
sa. “Nossosplanos sãode longo
prazo para a BRF”, disse, em
conversas com investidores.
Nomercado, contudo, há es-

peculações de que o empresá-
riopossasededicarmaisaoCar-
refouredeixardeladosuasfun-
ções na companhia. Rodrigues,
da BRF, diz que Abilio é peça
importante para a BRF superar
esta má fase e que não sinaliza
intençãodedeixaraempresa.
A melhora do cenário ma-

croeconômico e a queda dos
preços das commodities deve-
rãodarum fôlego à companhia.

“A BRF precisa agora mostrar
como vai mudar sua estratégia
para atender o pequeno e mé-
dio varejista, que perderam es-
paço nos últimos anos. Outro
desafio é oferecer um portfólio
maior de produtos mais bara-
tos”,disseGabrielLima, analis-
ta do Bradesco BBI. A agência
de classificação de risco Stan-
dard & Poor’s tem perspectiva
negativa para a nota de crédito
da companhia.

Greve. Na semana passada, a
notícia de que a BRF não paga-
ria PLR (participação nos lu-
croseresultados)gerouinsatis-
fação emparte dosmais de 100
mil funcionários. A Confedera-
ção Nacional dos Trabalhado-
res na Indústria de Alimentos
ameaça ummovimento grevis-
ta nas fábricas. O assunto ga-
nhou força após vazamento de
um vídeo nas redes sociais, no
qual Faria afirma que “PLR não
é obrigação da companhia”.
Emnota, aBRFesclarece que

as regras de pagamento da PLR
são divulgadas aos colaborado-
res.“Onãopagamentodobene-
fícioconsideraoresultadoaferi-
do no exercício de 2016.”

Gestão daTarponna
BRFéposta emxeque
Apesar de desempenho frustrante, com prejuízo e recuo das ações no
ano passado, o executivo Pedro Faria deve permanecer à frente do grupo

Banco Mundial
Washington,

D.C.

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÕES
CEL PROREDES-BIRD/RS

AVISO DE SOLICITAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE

A Comissão Especial de Licitações - CEL PROREDES-BIRD/RS torna público que está aberto o prazo para
apresentação de MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE - MI para:
OBJETO: SELEÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA (PESSOA JURÍDICA) PARA AVALIAR A SEGURANÇA DE
RODOVIAS ESTADUAIS PAVIMENTADAS E MELHORAR A GESTÃO E A INSPEÇÃO DA SEGURANÇA
RODOVIÁRIA UTILIZANDO O PROGRAMA IRAP.
Prazo para entrega das Manifestações de Interesse: até às 18 horas do dia 14/4/2017. Origem: Contrato de
Empréstimo nº 8155-BR, firmado entre o Estado do Rio Grande do Sul e o Banco Mundial, em 11/09/12, para a
execução do Programa de Apoio à Retomada do Desenvolvimento Econômico e Social do Rio Grande do Sul -
PROREDES BIRD/RS.
Maiores informações: CEL PROREDES-BIRD/RS, fone 55 51 3288.1432, 55 51 3288.1194, e-mail
celproredes@gmail.com e site www.seplan.rs.gov.br/cel. Porto Alegre, em 13 de março de 2017.

Luis Napoleão Zettermann
Presidente da Comissão Especial de Licitações

CEL PROREDES-BIRD/RS

DECLARAÇÃO DE PROPÓSITO
ADSTON BARROS NASCIMENTO, inscrito no CPF/MF nº 338.034.768-01, DECLARA, nos termos do art.
6º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, sua intenção de exercer cargos
de administração na FOCO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA., inscrita no
CNPJ/MF sob nº 00.329.598/0001-67.

ESCLARECE que eventuais objeções à presente declaração devem ser comunicadas diretamente ao Banco
Central do Brasil, no endereço abaixo, no prazo de quinze dias contados da divulgação, por aquela
Autarquia, de comunicado público acerca desta, por meio formal em que os autores estejam devidamente
identificados, acompanhado da documentação comprobatória, observado que os declarantes podem, na
forma da legislação em vigor, ter direito a vistas do processo respectivo.

BANCO CENTRAL DO BRASIL
Departamento de Organização do Sistema Financeiro - DEORF
Gerência Técnica em São Paulo II - GTSP2
Av. Paulista, nº 1804 - 5º andar - São Paulo/SP. CEP 01310-922

EDITAL CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDECREP-SP 2017
Sindicato dos Empregados nas Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em
Geral do Estado de São Paulo. Edital - Contribuição Sindical 2017. O Sindicato dos Empregados nas
Empresas Concessionárias no Ramo de Rodovias e Estradas em Geral do Estado de São Paulo,
com base territorial no Estado de São Paulo, com sede à Av. Cásper Líbero, nº 58 - 2º andar - salas
203/205 - Santa Efigênia - CEP 01033-900 - São Paulo - SP, faz saber aos que virem ou dele tiverem
conhecimento, especialmente as empresas ligadas aos segmentos mencionados abaixo, que a
Contribuição Sindical de que trata o artigo 578 e seguintes do capítulo III do Título V da Consolidação
das Leis do Trabalho - CLT, e devida a este Sindicato, deverá ser descontadas dos seus empregados,
na folha de pagamento do mês de março, na base de um dia de salário. Compreendem-se na
remuneração do empregado para todos os efeitos legais, além do salário-base, as gratificações,
prêmios, abonos, adicionais, comissões e outras vantagens pagas aos empregados naquele mês.
Dessa forma, será considerado como salário de um dia de trabalho para fins do mencionado
desconto: a) a importância equivalente a 1/30 avos do salário mensal ajustado, se o empregado for
mensalista; b) a importância de 1/30 avos, da quantia recebida no mês anterior, se a remuneração
for paga por tarefa, empreitada ou comissão; c) a importância equivalente ao salário de um dia de 8
horas, para diaristas e horistas. A contribuição Sindical descontada nessa forma deverá ser recolhida
até o dia 28 de Abril de 2017 em qualquer agência da rede bancária. Lembramos que o não
recolhimento da contribuição sindical dentro do prazo estabelecido sujeitará a empresa às
penalidades constantes do artigo 600 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT e Lei Federal
6986 de 13/04/1982. As empresas ficam obrigadas a enviar ao Sindicato, cópia da guia bancária
quitada e a relação dos empregados contribuintes. São representadas por este Sindicato as
seguintes categorias profissionais: empregados nas concessões de rodovias, estradas, pedágios,
vias urbanas, pontes, túneis, trens, portos, aeroportos, túneis, serviços administrativos e técnicos,
controle veicular, hidrovias, ferrovias, metrovias, eclusas, logísticas, sistema viário, terminais
rodoviários, operação, sinalização, fiscalização, manutenção geral, ampliação, reforço,
melhoramento, planejamento viário e urbano no Estado de São Paulo. Qualquer dúvida poderá
ser esclarecida pelo telefone (11) 3227-3573. São Paulo, 10 de Março de 2017.

ROSEVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA - Presidente

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PEQUENOS EMPRESÁRIOS,
MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES - SICOOB UNIMAIS BANDEIRANTE, inscrita no CNPJ sob nº 03.055.269/0001-63
e número de identificação no registro de empresas - NIRE sob nº 35400055383 e registro na OCESP 1933

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PRÉ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA MICRORREGIÃO DE BOTUCATU

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA
SAÚDE, PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES - SICOOB UNIMAIS
BANDEIRANTE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social no artigo 28º, convoca os 462 (quatrocentos e sessenta e
dois) cooperados, em condições de votar, para se reunirem em Pré Assembleia Geral Ordinária da Microrregião de Botucatu, a realizar-
se em 13 de abril de 2017, no Posto de Atendimento do Sicoob UniMais Bandeirante, sito a Rua Santa Catarina, nº 769, Bairro Centro,
Avaré/SP, para melhor acomodação física, às 17h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, em primeira convocação;
às 18h00, com a presença de metade mais um dos cooperados, em segunda convocação; ou às 19h00, com a presença de no mínimo
10 (dez) cooperados, em terceira e última convocação para deliberar sobre:
1. Prestação de contas relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2016, compreendendo:
• Relatório da Gestão; • Demonstrações Contábeis juntamente com o parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal;
• Demonstração das sobras apuradas; 2. Proposta de Aprovação das Contas do Exercício Anterior; 3. Proposta de Definição de Critério
e Destinação das Sobras relativos ao exercício findo em 31/12/2016; 4. Proposta de Fixação de Honorários da Diretoria Executiva e
das Cédulas de presença para os membros dos Conselhos de Administração e Conselho Fiscal;
5. Informação a respeito da eleição para o cargo de Conselheiro de Administração
NOTA: (1) baseando-se no artigo 43º do Estatuto Social vigente, informamos que somente poderão concorrer às eleições para o cargo
do Conselho de Administração, candidatos que integram chapa completa e que a Cooperativa aceitará a inscrição de chapas de
20/03/2017 a 03/04/2017 na secretaria da sede em dias úteis, prazo esse improrrogável e que a chapa para ser regularmente inscrita,
deverá conter, obrigatoriamente, os documentos requeridos no § 1º do artigo 43º e os candidatos preencherem os requisitos do artigo
76º do Estatuto Social desta Cooperativa; (2) em reunião à parte do Conselho de Administração eleito na assembleia, ocorrerá a
Eleição dos Membros da Diretoria Executiva; e, (3) os delegados têm o prazo de 5 (cinco) dias para impugnarem o presente edital.

Americana, 10 de março de 2017 - DR. ARMANDO LAZZARIS FORNARI - Presidente do Conselho de Administração

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PEQUENOS EMPRESÁRIOS,
MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES - SICOOB UNIMAIS BANDEIRANTE, inscrita no CNPJ sob nº 03.055.269/0001-63
e número de identificação no registro de empresas - NIRE sob nº 35400055383 e registro na OCESP 1933

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PRÉ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA MICRORREGIÃO DE PIRACICABA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA
SAÚDE, PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES - SICOOB UNIMAIS
BANDEIRANTE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social no artigo 28º, convoca os 3.350 (três mil trezentos e
cinquenta) cooperados, em condições de votar, para se reunirem em Pré Assembleia Geral Ordinária da Microrregião de Piracicaba,
a realizar-se em 18 de abril de 2017, no Posto de Atendimento do Sicoob UniMais Bandeirante, sito a Avenida Independência, nº
2.551, Bairro Alemães, Piracicaba/SP, para melhor acomodação física, às 17h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados,
em primeira convocação; às 18h00, com a presença de metade mais um dos cooperados, em segunda convocação; ou às 19h00, com
a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, em terceira e última convocação para deliberar sobre:
1. Prestação de contas relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2016, compreendendo:
• Relatório da Gestão; • Demonstrações Contábeis juntamente com o parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal;
• Demonstração das sobras apuradas; 2. Proposta de Aprovação das Contas do Exercício Anterior; 3. Proposta de Definição de Critério
e Destinação das Sobras relativos ao exercício findo em 31/12/2016; 4. Proposta de Fixação de Honorários da Diretoria Executiva e
das Cédulas de presença para os membros dos Conselhos de Administração e Conselho Fiscal;
5. Informação a respeito da eleição para o cargo de Conselheiro de Administração
NOTA: (1) baseando-se no artigo 43º do Estatuto Social vigente, informamos que somente poderão concorrer às eleições para o cargo
do Conselho de Administração, candidatos que integram chapa completa e que a Cooperativa aceitará a inscrição de chapas de
20/03/2017 a 03/04/2017 na secretaria da sede em dias úteis, prazo esse improrrogável e que a chapa para ser regularmente inscrita,
deverá conter, obrigatoriamente, os documentos requeridos no § 1º do artigo 43º e os candidatos preencherem os requisitos do artigo
76º do Estatuto Social desta Cooperativa; (2) em reunião à parte do Conselho de Administração eleito na assembleia, ocorrerá a
Eleição dos Membros da Diretoria Executiva; e, (3) os delegados têm o prazo de 5 (cinco) dias para impugnarem o presente edital.

Americana, 10 de março de 2017 - DR. ARMANDO LAZZARIS FORNARI - Presidente do Conselho de Administração

l Desempenhos
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balcao.limao@estadao.com
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AVISO DE LICITAÇÃO
Tomada de Preço nº 01/2017

A PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS, por intermédio do Supervisor de Licitações e
Disputas Eletrônicas, torna público, para ciência dos interessados, que realizará licitação na modalidade
Tomada de Preços, reunindo-se a Comissão Permanente de Licitação, instituída pela Portaria nº 17,
23 de janeiro de 2017, do Exmo. Sr. Procurador-Chefe, para recebimento e abertura dos envelopes
de documentação e proposta, às 09 horas (HORÁRIO LOCAL), do dia 29 de março de 2017, ou na
mesma hora do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente nesta data, no
Auditório do prédio anexo desta Procuradoria da República, situada na Av. Ephigênio Sales, 1570, Aleixo,
Manaus/AM. A presente licitação, para execução indireta dos serviços, mediante EMPREITADA POR
PREÇO GLOBAL, cujo tipo é o de MENOR PREÇO, será regida pela Lei nº 8.666/93 e alterações, e
pelas legislações vigentes e pertinentes à matéria, consoante as condições estatuídas no instrumento
licitatório e seus anexos, tendo por objeto SELECIONAR E CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO EDIFÍCIO-SEDE DA PROCURADORIA DA
REPÚBLICA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM, situada na Avenida da Amizade, nº 33 – Bairro
Brilhante, Tabatinga/AM. O download deste Edital está disponível gratuitamente na página da Internet
www.transparencia.mpf.mp.br/conteudo/licitacoes-contratos-e-convenios/licitacoes, podendo ser solicitado
através do e-mail (pram-licitacoes@mpf.mp.br) ou obtido no edifício anexo da PROCURADORIA DA
REPÚBLICANOAMAZONAS,situadanaAv.EphigênioSales,1570,Aleixo,Manaus/AM,medianteaentrega
de 01 (um) CD/DVDROM virgem para gravação. Referência: Processo nº 1.13.000.000183/2017-14.

Manaus, 13 de março de 2017
THIAGO XAVIER BITENCOURT BEZERRA

Supervisor de Licitações e Disputas Eletrônicas - PR/AM

SINDICATONACIONALDA INDÚSTRIADECOMPONENTES PARAVEÍCULOSAUTOMOTORES
EDITALDECONVOCAÇÃO -ASSEMBLEIAGERALORDINÁRIA

Ficam convocadas todas as empresas associadas para aAssembleia Geral Ordinária a ser realizada na sede social na
Av. Santo Amaro, 1.386,Vila Nova Conceição, São Paulo, no próximo dia 04 de abril de 2017, às 15:30 horas
em primeira convocação, ou às 16:00 horas em segunda convocação, com a seguinte Ordem do Dia: a) Análise,
discussão e votação da proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2017;b) Análise, discussão e votação das contas
do Conselho deAdministração, Parecer do Conselho Fiscal, Relatórios e Balanço Financeiro relativos ao exercício social findo
em31/12/2016;c)Outros assuntos de interesse social. São Paulo,13 demarço de 2017.DAN IOSCHPE - Presidente.

ABIPEÇAS -ASSOCIAÇÃOBRASILEIRADA INDÚSTRIADEAUTOPEÇAS
EDITALDECONVOCAÇÃO -ASSEMBLEIAGERALORDINÁRIA

Ficam convocadas todas as empresas associadas para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no próximo dia
04 deAbril de 2017, na sede social situada naAv. Santo Amaro, 1.386,Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, às
15:30 horas em primeira convocação, ou às 16:30 horas em segunda convocação, para tomar conhecimento e
deliberar sobre:a) o relatório anual e contas do Conselho deAdministração, bem como respectivo parecer do Conselho Fiscal,
relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016; e b) análise, discussão e votação da proposta orçamentária para o
exercício de 2017.São Paulo,13 demarço de 2017.DAN IOSCHPE - Presidente.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PEQUENOS EMPRESÁRIOS,
MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES - SICOOB UNIMAIS BANDEIRANTE, inscrita no CNPJ sob nº 03.055.269/0001-63
e número de identificação no registro de empresas - NIRE sob nº 35400055383 e registro na OCESP 1933

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA
SAÚDE, PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES - SICOOB UNIMAIS
BANDEIRANTE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social no artigo 28º, convoca os 30 (trinta) delegados, em
condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 25 de abril de 2017, no auditório da AMA
Associação Médica de Americana, sito a Avenida Brasil, nº 1.390, Bairro Frezzarin, Americana/SP, para melhor acomodação física, às
17h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 18h00, com a presença de metade mais um
dos delegados, em segunda convocação; ou às 19h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira e última
convocação para deliberar sobre:
1. Prestação de contas relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2016, compreendendo:
• Relatório da Gestão; • Demonstrações Contábeis juntamente com o parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal;
• Demonstração das sobras apuradas; 2. Aprovação das Contas do Exercício Anterior; 3. Definição de Critério e Destinação das Sobras
relativos ao exercício findo em 31/12/2016; 4. Fixação de Honorários da Diretoria Executiva e das Cédulas de presença para os
membros dos Conselhos de Administração e Conselho Fiscal; 5. Eleição dos Membros do Conselho de Administração;
NOTA: (1) baseando-se no artigo 43º do Estatuto Social vigente, informamos que somente poderão concorrer às eleições para o cargo
do Conselho de Administração, candidatos que integram chapa completa e que a Cooperativa aceitará a inscrição de chapas de
20/03/2017 a 03/04/2017 na secretaria da sede em dias úteis, prazo esse improrrogável e que a chapa para ser regularmente inscrita,
deverá conter, obrigatoriamente, os documentos requeridos no § 1º do artigo 43º e os candidatos preencherem os requisitos do artigo
76º do Estatuto Social desta Cooperativa; (2) em reunião à parte do Conselho de Administração eleito na assembleia, ocorrerá a
Eleição dos Membros da Diretoria Executiva; e, (3) os delegados têm o prazo de 5 (cinco) dias para impugnarem o presente edital.

Americana, 10 de março de 2017.
DR. ARMANDO LAZZARIS FORNARI - Presidente do Conselho de Administração

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PEQUENOS EMPRESÁRIOS,
MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES - SICOOB UNIMAIS BANDEIRANTE, inscrita no CNPJ sob nº 03.055.269/0001-63
e número de identificação no registro de empresas - NIRE sob nº 35400055383 e registro na OCESP 1933

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PRÉ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA MICRORREGIÃO DE AMERICANA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA
SAÚDE, PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES - SICOOB UNIMAIS
BANDEIRANTE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social no artigo 28º, convoca os 6.277 (seis mil duzentos e setenta
e sete) cooperados, em condições de votar, para se reunirem em Pré Assembleia Geral Ordinária da Microrregião de Americana, a
realizar-se em 20 de abril de 2017, no auditório da AMA Associação Médica de Americana, sito a Avenida Brasil, nº 1.390, Bairro
Frezzarin, Americana/SP, para melhor acomodação física, às 17h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, em primeira
convocação; às 18h00, com a presença de metade mais um dos cooperados, em segunda convocação; ou às 19h00, com a presença
de no mínimo 10 (dez) cooperados, em terceira e última convocação para deliberar sobre:
1. Prestação de contas relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2016, compreendendo:
• Relatório da Gestão; • Demonstrações Contábeis juntamente com o parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal;
• Demonstração das sobras apuradas; 2. Proposta de Aprovação das Contas do Exercício Anterior;
3. Proposta de Definição de Critério e Destinação das Sobras relativos ao exercício findo em 31/12/2016;
4. Proposta de Fixação de Honorários da Diretoria Executiva e das Cédulas de presença para os membros dos Conselhos de
Administração e Conselho Fiscal; 5. Informação a respeito da eleição para o cargo de Conselheiro de Administração
NOTA: (1) baseando-se no artigo 43º do Estatuto Social vigente, informamos que somente poderão concorrer às eleições para o cargo
do Conselho de Administração, candidatos que integram chapa completa e que a Cooperativa aceitará a inscrição de chapas de
20/03/2017 a 03/04/2017 na secretaria da sede em dias úteis, prazo esse improrrogável e que a chapa para ser regularmente inscrita,
deverá conter, obrigatoriamente, os documentos requeridos no § 1º do artigo 43º e os candidatos preencherem os requisitos do artigo
76º do Estatuto Social desta Cooperativa; (2) em reunião à parte do Conselho de Administração eleito na assembleia, ocorrerá a
Eleição dos Membros da Diretoria Executiva; e, (3) os delegados têm o prazo de 5 (cinco) dias para impugnarem o presente edital.

Americana, 10 de março de 2017 - DR. ARMANDO LAZZARIS FORNARI - Presidente do Conselho de Administração

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PEQUENOS EMPRESÁRIOS,
MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES - SICOOB UNIMAIS BANDEIRANTE, inscrita no CNPJ sob nº 03.055.269/0001-63
e número de identificação no registro de empresas - NIRE sob nº 35400055383 e registro na OCESP 1933

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PRÉ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA MICRORREGIÃO DE RIBEIRÃO PRETO

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA
SAÚDE, PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES - SICOOB UNIMAIS
BANDEIRANTE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social no artigo 28º, convoca os 97 (noventa e sete) cooperados,
em condições de votar, para se reunirem em Pré Assembleia Geral Ordinária da Microrregião de Ribeirão Preto, a realizar-se em 19
de abril de 2017, no auditório do Hotel Mont Blanc Premium, sito a Avenida Maurilio Biagi, nº 1.577 Bairro Ribeirânia, Ribeirão
Preto/SP, para melhor acomodação física, às 17h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, em primeira convocação;
às 18h00, com a presença de metade mais um dos cooperados, em segunda convocação; ou às 19h00, com a presença de no mínimo
10 (dez) cooperados, em terceira e última convocação para deliberar sobre:
1. Prestação de contas relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2016, compreendendo:
• Relatório da Gestão; • Demonstrações Contábeis juntamente com o parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal;
• Demonstração das sobras apuradas; 2. Proposta de Aprovação das Contas do Exercício Anterior; 3. Proposta de Definição de Critério
e Destinação das Sobras relativos ao exercício findo em 31/12/2016; 4. Proposta de Fixação de Honorários da Diretoria Executiva e
das Cédulas de presença para os membros dos Conselhos de Administração e Conselho Fiscal;
5. Informação a respeito da eleição para o cargo de Conselheiro de Administração
NOTA: (1) baseando-se no artigo 43º do Estatuto Social vigente, informamos que somente poderão concorrer às eleições para o cargo
do Conselho de Administração, candidatos que integram chapa completa e que a Cooperativa aceitará a inscrição de chapas de
20/03/2017 a 03/04/2017 na secretaria da sede em dias úteis, prazo esse improrrogável e que a chapa para ser regularmente inscrita,
deverá conter, obrigatoriamente, os documentos requeridos no § 1º do artigo 43º e os candidatos preencherem os requisitos do artigo
76º do Estatuto Social desta Cooperativa; (2) em reunião à parte do Conselho de Administração eleito na assembleia, ocorrerá a
Eleição dos Membros da Diretoria Executiva; e, (3) os delegados têm o prazo de 5 (cinco) dias para impugnarem o presente edital.

Americana, 10 de março de 2017 - DR. ARMANDO LAZZARIS FORNARI - Presidente do Conselho de Administração

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, PEQUENOS EMPRESÁRIOS,
MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES - SICOOB UNIMAIS BANDEIRANTE, inscrita no CNPJ sob nº 03.055.269/0001-63
e número de identificação no registro de empresas - NIRE sob nº 35400055383 e registro na OCESP 1933

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PRÉ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA MICRORREGIÃO DE ASSIS

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA
SAÚDE, PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICROEMPREENDEDORES - SICOOB UNIMAIS
BANDEIRANTE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social no artigo 28º, convoca os 243 (duzentos e quarenta e três)
cooperados, em condições de votar, para se reunirem em Pré Assembleia Geral Ordinária da Microrregião de Assis, a realizar-se em
17 de abril de 2017, no Posto de Atendimento do Sicoob UniMais Bandeirante, sito a Rua Rui Barbosa, nº 1.056, Bairro Centro,
Assis/SP, para melhor acomodação física, às 17h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, em primeira convocação;
às 18h00, com a presença de metade mais um dos cooperados, em segunda convocação; ou às 19h00, com a presença de no mínimo
10 (dez) cooperados, em terceira e última convocação para deliberar sobre:
1. Prestação de contas relativas ao Exercício Social encerrado em 31/12/2016, compreendendo:
• Relatório da Gestão; • Demonstrações Contábeis juntamente com o parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal;
• Demonstração das sobras apuradas; 2. Proposta de Aprovação das Contas do Exercício Anterior; 3. Proposta de Definição de Critério
e Destinação das Sobras relativos ao exercício findo em 31/12/2016; 4. Proposta de Fixação de Honorários da Diretoria Executiva e
das Cédulas de presença para os membros dos Conselhos de Administração e Conselho Fiscal;
5. Informação a respeito da eleição para o cargo de Conselheiro de Administração
NOTA: (1) baseando-se no artigo 43º do Estatuto Social vigente, informamos que somente poderão concorrer às eleições para o cargo
do Conselho de Administração, candidatos que integram chapa completa e que a Cooperativa aceitará a inscrição de chapas de
20/03/2017 a 03/04/2017 na secretaria da sede em dias úteis, prazo esse improrrogável e que a chapa para ser regularmente inscrita,
deverá conter, obrigatoriamente, os documentos requeridos no § 1º do artigo 43º e os candidatos preencherem os requisitos do artigo
76º do Estatuto Social desta Cooperativa; (2) em reunião à parte do Conselho de Administração eleito na assembleia, ocorrerá a
Eleição dos Membros da Diretoria Executiva; e, (3) os delegados têm o prazo de 5 (cinco) dias para impugnarem o presente edital.

Americana, 10 de março de 2017 - DR. ARMANDO LAZZARIS FORNARI - Presidente do Conselho de Administração
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