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GASTÃ$) VIDIGAL, GENERAL S4J,GADO,
GUARAÇAI, GUARARAPES, GUZOLANDIA, ILHA
SOLTEIRA, ITAPURA, LAVÍNIA, MAGDA,
MIRANDÓPOLIS, MURITING1\ DO SUL, NOVA
CASTILHO, NOVA INl}EPEND~NCIA~ PEREIRA
BARRETO, RUBIACEA, SAO JO~O DE
IRACEMA, SUD MENUCC}, SUSANAPOLIS E
VALPARAISO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
_
ASSEMBLEIA GERAL DE FUNDAÇAO
A Comissão Pró-Fundação do Sindicato acima mencionado,
convoca todos os membros da categoria, assim entendido todos os
trabalhadores que exercem atividades como assalariados em empresas
de Hotéis, Apart-Hotéis, Motéis, Pensões, Hospedagem, Hospedarias,
Pousadas,
Bares, Restaurantes, Lanchonetes,
Choperias,
Churrascarias, Pizzarias, Casas de Chá e Lanches, Cantinas, Drive-in, Pastelarias, Cafés, Caldo de Cana, Sorveterias, Padarias (parte comercial
de bebidas e lanches), Confeitarias, Docerias, Bnffets, Botequins,
Trailers e Fast Foods dos Municípios de Andradina , Auriflama,
Bento de Abreu, Castíího; Floreal, Gastão Vidigal, General Salgado,
Guaraçaí, Guararapes, Guzolândia, ilha Solteira, Itapura, Lavínia,
Magda, Mirandópolis, Muritinga do Sul, Nova Castilho, Nova Independência, Pereira Barreto, Rubiácea, São João de Iracema, Sud
Menucci, Susanápolis e Valparaíso do Estado de São Paulo, para
reunirem-se em Assembléia Geral de Fundação a ser realizada as 8:00
horas do dia 11 de junho de 2010, em primeira convocação e em
segunda convocação às 9:00 horas no seguinte endereço: Rua Tapir,
D. 901, Centro, Susanápolis - SP, para discutirem e deliberarem sobre
a seguinte ordem do dia: 1) Aprovação ou não da Fundação do
Sindicato e seu registro; 2) Aprovação da base territorial e de sua
representação;
3) Discussão e aprovação da localidade da sede social;
4) Discussão e aprovação do Estatuto Social da entidade; 5) Eleição,
apuração e posse da primeira Diretoria e Conselho Fiscal; 6) Fixação
das mensalidades sociais e demais contribuições para a manutenção
do Sindicato; 7) Filiação à entidades sindicais de grau superior.
Susanápolis, 31 de maio dó 2010.
LUCIANO DA SILVA CAETANO
Membro da Comissão

COMISSÃO PRÓ-FUNDAÇÃO DO SINDICATO
DOS TRABALHADORES EM SERVIÇOS DE
SAÚDE DE SÃO PEDRO D'AGUA BRANCA-MA

gistro de chapa, em 2 (duas) vias, acompanhado de todos os documentos exigidos para esse registro, dirigido- ao Presidente da Entidade, assinado por integrante da chapa e pela mesma responsável,
será entregue na Secretaria instalada para essa finalidade no endereço
indicado acima, no horário de lOh as 18h, onde se encontrará, à
disposição dos interessados, pessoa habilitada para.atendimento, prestação de informações sobre o processo eleitoral, recebimento de documentação e fornecimento do correspondente recibo. A impugnação
da chapa (s) ou de candidato (s) poderá ser feita até 5 (cinco) dias
úteis seguintes ao da publicação da (s) mesma (s). Para eleição, caso
não seja alcançado quorum em primeira convocação - participação
dos eleitores que representem mais de ])3 (dois terços) do total dos
votos - será realizada segunda convocação vinte e quatro horas depois, no mesmo local e horário, exigido o comparecimento de eleitores que representem mais da metade do total de votos. Serão eleitos
os candidatos que. obtiverem maioria dos votos. Em caso de empate
será realizada nova eleição no prazo mínimo de 10 (dez) dias e
máximo de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da realização da
eleição, limitada às chapas empatadas.
Brasília, 31 de maio de 2010.
ANTONIO OLNEIRA SANTOS
Presidente da Confederação

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO~
TRABALHADORES EM COMUNICAÇOES
E PUBLICIDADE
EDITAL J:!E CONVOÇAÇÃO
REUNlAO ORDINARIA

o Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Comunicações e Publicidade - CONTCOP, no uso de suas atribuições convoca as entidades filiadas para participarem de reunião
ordinária do Conselho de Representantes, por meio de seus delegados
-representantes, a realizar-se no dia 30 de junho de 2010 às 14:00
(quatorze horas), em primeira convocação e às 14:30 (quatorze horas
e trinta minutos) em segunda convocação, em sua sede no Setor
Comercial Sul, Edifício Serra Dourada salas 705n09, em Brasília-DF,
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: l-Discussão e votação do Balanço Financeiro do exercício de 2009, acompanhado de
parecer do Conselho Fiscal. 2. Atividades das entidades fi!iadas no
âmbito de suas categorias.
Brasília, 28 de maio de 2010.
ANTONIO MARIA THAUMATURGO CORTIZO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL

CONSERVATÓRIO BRASILEffiO DE MÚSICA
CENTRO UNIVERSITÁRIO

A Comissão Pró-fundação do Sindicato dos Trabalhadores
em Serviços de saúde de São Pedra D'água Branca - ma, convoca
todos os membros da categoria dos trabalhadores da saúde do município de São Pedro D'água Branca, para ASSEMBLEIA GERAL, a
ser realizada às 11 horas, do dia 12 de junho de 2010, no endereço:
Rua Nova, 1014, Centro, próximo à Escola Castro Alves, que irá
tratar da seguinte ordem do dia:
I)Aprovação da fundação do Sindicato dos Trabalhadores
em Serviços de Saúde de São Pedra D'água Branca;
2)Eleição e posse da primeira diretoria;
3)Outros assuntos de interesse da categoria.

EDITAL
PROCESSO SELETIVO
A Direção do CONSERVPJÓRIO BRASILEIRO DE MÚSICA - CENTRO UNIVERSITÁRIO abre inscrições a partir do dia
31 de maio a 12 de julho de 2010 para processo seletivo que acontecerá nos dias 15 e 16 de julho de 2010 para o curso de Licenciatura
em Música, no sistema Regular, Noturno, com 40 (quarenta) vagas
disponíveis. Mais informações acessar o site <www.cbm-rnusica.org.br» ou telefonar para 21 3478 7600.
CECÍLIA FERNANDEZ CONDE
Diretora-Geral

São Pedro D'água Branca, 19 de maio de 2010.
DULCILEIA PEREIRA DE SOUSA
Presidente da Comissão

COMITÊ PARAOLÍMPICO
EXTRATO DE cONVÊNIO

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DO COMÉRCIO
DE BENS, SERVIÇOS E TURISMO
EDITAL ~E CONVOCAÇÃO
ELEIÇOES SINDICAIS
Faço saber que, em conformidade com o disposto no Estatuto e no Regulamento Eleitoral, será realizada eleição para membros efetivos e suplentes da Diretoria e do Conselho Fiscal da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo - CNC,
mandato de 19 de novembro de 201O'a 18 de novembro de 2014, no
dia 23 de setembro de 2010, de 10h as 14h, no 17' andar da sede da
Entidade, no Setor Bancário Norte, Quadra 1, Bloco B, N° 14, Brasília-DF. Será de 15 (quinze) dias o prazo para registro de chapas,
contados da data da publicação deste edítal. O requerimento do re-

BETER S.A

Em Recuperação Judicial
CNPJIMF n" 61.192.373/0001-04
NIRE 35.300.020.421

N' 43/2010

Espécie: Termo de Convênio - Te, que celebram entre si o Comitê
Paraolímpico Brasileiro - CPB, CNPJ n' 00.700.114/0001-44 e a
Confederação Brasileira de Vela - CBVA, CNPJ n' 09.466.700/000140; Objeto: Campeonato Mundial IFDS 2010; Despesa: Os recursos
decorrentes do presente convênio são provenientes do CPB oriundos
da lei n" 10.26412001; Ordem de pagamento: Parcela única; Valor: R$
95.557,00 (noventa e cinco mil, quinhentos e cinquenta e sete reais);
Vigência: 25/512010 a 30/9/2010; Data da Assinatura: 21/5/2010;
Signatários: ANDREW GEORGE WIlLIAM PARSONS - cpF:
052.420.207-92 - Presidente/CPB, e Walcles Figueiredo de Alencar
Osório - cpF: 043.160.37749 - Presidente/CBVA; Processo n':
0281/2010,
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CONSTRUTORA

BRASILEffiO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Construtora
Beter ("Companhia a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e
Extraordinária (AGO e AGE), no dia 15 de Junho de 2010, às 1O:30h,
na sede da Companhia, localizada na Avenida Engenheiro Heitor
Antonio Eiras Garcia, n" 3270, Jardim Esmeralda, Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, para deliberar sobre as seguintes matérias constantes da Ordem do Dia: 1 - Assembléia Geral Ordinária:
a) Tomada de contas dos administradores e aprovação do relatório da
administração, demonstrações financeiras e parecer dos auditores independentes e do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2009; b)Fixação da remuneração anual
global dos Administradores; 2 - Assembléia Geral Extraordinária: a)
Alteração do artigo 11' do Estatuto Social da Companhia para fins de
adequação a Lei n' 6.404/1976. Cujo objeto da deliberação está a
disposição no link do site da Companhia junto a CVM, bem como na
proposta da A ..
- enviada a CVM - Comissão de Valores
Mobiliários; b) Alte
do endereço da Sede da Companhia. INFORMAÇOES GE
S: Os documentos e informações relativos à
matéria a ser discutida na Assembléia Geral Ordinária ora convocada,
encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede da
Companhia e na rede mundial de computadores, na página da Companhia (www.beter.com.br). bem como na página da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM (www.cvm.com.br). em conformidade
com as disposições da Lei n' 6.404n6 e da Instrução CVM n° 481/09,
Com o objetivo de facilitar-e incentivar a participação de seus acionistas, a votação da Assembléia Geral Ordinária, realizar-se-á através
ll
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1 de junho de 2010

de pedido público de procuração, conforme' previsto no art. 27 da
Instrução CVM n' 481/09. A participação do acionista poderá ser
pessoal ou por procurador devidamente constituído, nos termos do art.
126 da Lei n' 6.404n6.
São Paulo, 27 de maio de 2010.
ARLINDO ANTONIO STOCCO
Presidente do Conselho -de Administração

DIRETÓRIO
.

NACIONAL DO PARTIDO SOCIAL
CRISTÃ"
.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVENÇÃO NACIONAL

O Diretório Nacional do Partido Social Cristão-PSC, por sua'
Comissão Executiva, neste ato pelo seu Presidente, no uso das atribuições que lhe confere o inciso Vil, do artigo 17, do Estatuto
Partidário, CONVOCA os membros do Diretório Nacional para a
CONVENÇÃO, a realizar-se no próximo dia 14 de junho de 2010,
das 09 horas às 13 horas, na Rua Senador Dantas n" 71, salas 2.10 I
e 2.106, Centro, Rio de JaneirolRJ, com a seguinte Ordem do Dia:
1 - Referendar o cumprimento das diretrizes baixadas pela
Executiva Nacional do PSC através das Resoluções CEN n" 01/2009
e CEN n" 01/2010, para as eleições do corrente ano.
2 - Formação de Coligação visando à escolha de candidatos
aos cargos eletivos de Presidente e Vice-Presidente ~a República, para
as eleições de 'outubro de 2010.
3 - Indicação de um membro da Comissão Executiva Nacional do Partido como representante legal do PSC na futura Co-ligação a ser formada.
4 - Assuntos gerais.
Brasília, 28 de maio de 2010.
mOR NÓSSEIS

FACULDADE ÁVILA
EDITAL DE 31 DE MAIO DE 2010
PROCESSO SELETIVO - 2' VESTIBULAR 2010/1
Faculdade Ávila, mantida pela Faculdade Ávila de Ciências
Humanas e Exatas Ltda, toma pública a. abertura de inscrições p~a o
2' Processo Seletivo de 2010 para ,o curso de ADJ'1lNISTRAÇAO,
bacharelado, sendo 375 vagas, CIENCIAS COJ;ITABEIS, bacharelado, sendo 160 vagas e curso Superior TECNOLOGO EM MARKETING. sendo 100 vagas, turno noturno, a ser realizado na Faculdade Ávi/a. NORMAS DE ACESSO: Concurso Vestibular aberto a
todos os candidatos que concluíram o Ensino Médio ou equivalente,
a portadores de diploma de curs~ superior oficial e reconhecido,
devidamente registrado. !NSCRIÇAO; 4s inscrições serão feitas na
Secretaria da Faculdade Avi/a, Unidade Avila COC, na Rua T-55 esq.
T-l, n' 861, Qd, 105, LI. 1/22, Setor Bueno, Goiânia-Goiás. O candidato poderá pré-ínscrever-se no site www.faculdadeavila.com.br.
PERíODO: de 30/06110 a 03/07/10. PROVAS: 04/07/10, das 14h às
18h. RESULTADO: dia 06/07110 por meio do jornal regional, nos
murais da Faculdade e no site da faculdade, MA'Í'RÍCULA: 06/07/10
e 07/07/10. PROCESSO SELETIVO CONTINUADO: Terminado o
vestibular, haverá Processo Seletivo Continuado às quartas-feiras, às
18h, nas dependências da FAC Ávi/a, com inscrições de 07/07/10 até
27107/10. As matrículas para essa modalidade de Processo Seletivo
serão feitas até 30/07110. O resultado do Processo Seletivo Continuado será publicado no 2° dia útil subseqüente à sua realização, às
18h. VAGAS REMANESCENTES: as vagas remanescentes do 2'
Processo Seletivo e do Processo Seletivo Continuado serão preenchidas através de um segundo Processo Seletivo, para o qual os
candidatos poderão inscrever-se no período de 02108/10 a 10/08/10,
nas dependências da Faculdade Ávila. As provas serão realizadas no
dia 11/08/10, às l8h, na sede da Faculdade Ávi/a, devendo ser observadas as mesmas disposições do presente edital, quanto às normas
referentes às provas, classificação, convocação, resultado e documentos para inscrição. O RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO
ÀS VAGAS REMANESCENTES será publicado no dia 13/08/10.
MATRICULA: 13/08/10 e 14/08/10. VALOR DA INSCRIÇÃO: R$
20,00, a ser paga na sede da Faculdade Ávi/a. PROVA DE REDAÇÃO: A prova de redação é de caráter classificatório e eliminatório.DOCUMENTOS: Cédula de Identidade original e cópia da
mesma, 01 (uma) foto 3x4 recente, comprovante de pagamento da
taxa de inscrição e declaração de Ensino Médio concluído, ou a
concluir até a data da matrícula. O candidato poderá realizar a préinscrição no site da Faculdade, que será utilizada apenas para fins de
comunicação entre a IES e o candidato. A inscrição só será efetivada
após entrega da documentação, citada acima, na secretaria da IES.
VALIDADE: Os resultados do presente Processo Seletivo serão vá-lidos somente para o período semestral letivo imediatamente subseqüente à sua realização - 2' Semestre de 2010. CLASSIFICAÇAO:
OS candidatos serão classificados por ordem decrescente de pontuação até o limite de vagas oferecidas. O Edital completo deste
Concurso Vestibular e o respectivo Manual do Candidato são parte
integrante da documentação normatizadora -do Prccesec e estão disponíveis para o candidato na Sede da Faculdade Avi/a.
LAÉRCIO GALVÃO DE OLNEIRA ÁVILA
Diretor-Geral

