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Negócios

Depois de ficar para trás no mer-
cado de smartphones, a grande
aposta da Nokia para voltar a ga-
nhar relevância são os celulares
equipados com o novo sistema
operacional Windows Phone 8.
A nova linha Lumia, que começa
a ser vendida nas próximas sema-
nas no exterior, chega ao Brasil

no início de 2013, já adaptada à
frequência da rede 4G nacional.

Segundo Fernanda Camargo,
gerente de produto da Nokia, o
objetivo é atrair consumidores
preocupados em garantir a fácil
comunicação de dados entre o
smartphone e o computador pes-
soal. Para conquistar o cliente
que migrou para outras marcas,
a Nokia vai apostar na experi-
mentação: haverá “corpo a cor-
po” com o consumidor nas lojas
das operadoras.

A empresa espera montar pa-
cotes de serviço para atrair clien-
tes também pelo fator preço. Ho-

je, o Windows Phone mais caro é
vendido no País a R$ 1,4 mil, en-
quanto os “top de linha” da con-
corrência podem ser vendidos a
mais de R$ 2 mil.

Contra o tempo. A LG é outra
empresa que também tenta recu-
perar o tempo perdido e mudar
sua imagem no setor de telefo-
nia. Além de estar com uma cam-
panha no ar com o astro do MMA
Anderson Silva e a atriz Deborah
Secco, a empresa promete uma
navegação mais ágil com o apare-
lho Optimus 4XHD, vendido a
R$ 1,7 mil no varejo. Aproveitan-
do sua presença em eletrodo-
mésticos, a LG já desenvolve for-
mas de interação entre o celular
e aparelhos de TV e de ar condi-
cionado, por exemplo.

Essa “corrida” da LG no mer-

cado de smartphones é justifica-
da pelas margens, muito superio-
res às praticadas no mercado de
eletrodomésticos. No entanto, o
mercado ainda acha que é cedo
demais para antecipar resulta-
dos. “A LG está repaginando sua
estratégia para smartphones
nos últimos três meses. Já a Sam-
sung nunca parou de investir e
tem uma linha forte no segmen-
to”, diz Fernando Belfort, da con-
sultoria Frost&Sullivan.

Apesar dos avanços claros da
Samsung, Belfort diz que, quan-
do o assunto é celular inteligen-
te, a Apple ainda é a referência.
“A escolha do modelo de celular
é pautada por marca, preço e tec-
nologia. No segmento premium,
a marca é mais importante do
que nos produtos mais simples”,
explica o especialista. / F.S. e M.G.

Nokia trará novo Windows
Phone ao Brasil em 2013

● Poder da Apple: segundo a
CVA, a empresa foi eleita como a
melhor marca por 13,4% dos en-
trevistados. É um porcentual me-
nor do que de Nokia e Samsung,
mas mais significativo, pois é
bem superior à fatia de mercado
da companhia no País.

● O pecado da Nokia: a finlan-
desa demorou a acordar para a
migração para os smartphones.
Agora, tenta recuperar o tempo
perdido com o Windows Phone.

● ‘Interrupção’: a Samsung,
com o Galaxy Note, espera criar
um novo nicho de mercado, situa-
do entre o tablet e o smartphone.
Foi esse pensamento que pautou
o sucesso da Apple: a criação de
produtos que quebram paradig-
mas de mercado, sendo o iPad o
exemplo mais concreto.

Finanças. UBS deve anunciar
corte de 10 mil empregos
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Disputa. Para Vidal, da LG, só marca não basta; ele acha que cliente vai comparar tecnologias

Samsung e LG buscam ‘efeito Apple’
com aposta em tecnologia e loja própria

Escolha. Espaço da Samsung em SP: contato com a marca

Fernando Scheller
Marina Gazzoni

As coreanas Samsung e LG des-
cobriram que, quando o assun-
to é tecnologia, ter um produ-
to de última geração não bas-
ta: é preciso também criar a
“aura” perante o consumidor.
A lição aprendida com a Apple
está sendo posta em prática
com a abertura de lojas para
demonstrar o produto e um in-
vestimento mais pesado em
marketing. Segundo analistas,
no entanto, as empresas têm
um longo caminho antes de se
tornarem “objetos de desejo”.

Apesar de estarem entre as lí-
deres no mercado de smartpho-
nes brasileiro – Samsung, Nokia
e LG, nesta ordem, lideram as
vendas, segundo a consultoria
GfK –, essas empresas não têm o
mesmo poder de atração da
Apple, na opinião de analistas de
mercado. Para mostrar as cartas
que têm na manga para desafiar
a rival, as coreanas estão apostan-
do em lojas próprias. A Samsung
terá dez unidades até o fim do
ano, enquanto a LG espera atin-
gir a mesma marca em três anos.

As empresas, porém, embar-
cam na tendência com atraso – e
não há garantias de que as lojas
tragam a reboque mais clientes
ou elevem a opinião sobre a mar-
ca. Não é só a Apple que tem suas
lojas próprias no País. A finlande-
sa Nokia montou pontos de ven-

da há três anos e já contabiliza 26
lojas. O trabalho nos pontos de
venda da Nokia, porém, não foi
suficiente para impedir que a em-
presa perdesse mercado no Bra-
sil por causa da demora da ma-
triz finlandesa em embarcar na
onda dos smartphones.

Outro problema enfrentado
por LG e Samsung na tentativa
de sofisticação é o fato de que

suas vendas não dependem só de
produtos de alto valor agregado.
Ao contrário da Apple, que con-
centra o trabalho de marca em
um só produto – o iPhone –, am-
bas disputam com a Nokia o
“grosso” do mercado brasileiro:
os smartphones de baixo custo.

A Nokia tem opções de apare-
lhos com acesso à internet por
menos de R$ 200, enquanto os

modelos de entrada da Samsung
e da LG são vendidos a pouco
menos de R$ 400 e R$ 600, res-
pectivamente.

Especialmente nos modelos
básicos, dizem consultores, a in-
fluência da parceria com a opera-
dora é grande. Por isso, é preciso
evitar a “canibalização” entre os
diferentes canais de venda. Ape-
sar da aceleração de inaugura-

ções neste fim de ano, o vice-pre-
sidente de telecom da Samsung,
Michel Piestun, diz que a estraté-
gia de lojas próprias tem limite:
serão 30 unidades, no máximo.

Poder de marca. Quando o as-
sunto é a preferência do consu-
midor, no entanto, até agora a
Samsung fez o dever de casa me-
lhor do que a LG. Segundo pes-

quisa da CVA Solutions, a força
da marca Samsung vem subindo,
mas ainda está bem abaixo da
apresentada pela Nokia. Em en-
trevistas com 3,4 mil consumido-
res, a Nokia foi citada como a me-
lhor marca de smartphone por
34,9% dos entrevistados. A Sam-
sung foi escolhida por 18,4%.

“Antes dos smartphones, a No-
kia foi líder de mercado por mui-
to tempo. Os produtos eram con-
fiáveis, o que explica essa transfe-
rência de confiança para os
smartphones”, diz Sandro Ci-
matti, sócio da CVA. O sucesso
mais recente da Samsung, expli-
ca ele, foi decorrente da introdu-
ção de aparelhos de alto padrão,
que concorrem diretamente
com a Apple, e do investimento
em mídia. “A marca vem ganhan-
do espaço nos últimos anos, em
várias linhas de produtos.”

Já o caso da LG é mais compli-
cado. Segundo Cimatti, a empre-
sa ainda não conseguiu transfe-
rir seu poder em eletrodomésti-
cos para os smartphones. Tanto
que sua imagem é negativa: a pes-
quisa da CVA mostrou que 5,5%
dos entrevistados consideram a
LG a melhor marca de smartpho-
nes, enquanto 6% acham que ela
é a pior. O diretor de marketing
da LG, Pablo Vidal, diz que a em-
presa se preocupa com o traba-
lho de marca, mas também está
focada em melhorar o produto.
“Ganhará a briga quem tiver me-
lhor tecnologia.”

Celulares. Para melhorar sua visão de marca, as duas companhias coreanas estão investindo em lojas conceito com o objetivo
de melhorar sua imagem no País; objetivo é criar uma ‘aura’ para os produtos a partir da experimentação pelo consumidor

TV Condor S.A.
CNPJ/MF nº 02.190.235/0001-19 - NIRE 35.300.152.026

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 13 de Setembro de 2012
Data, Hora e Local: Em 13 de setembro de 2012, às 13 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua do Rócio, 313, cj. 51, sala 05,
na Capital do Estado de São Paulo. Presença: Presente a acionista representando a totalidade do capital social votante da Companhia. Mesa: 
Presidente - Douglas Duran; Secretário - Mauro Catucci. Convocação: Dispensada nos termos do Art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre a re-ratificação da ata de Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 29/06/2012, arquivada perante a Junta 
Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob o nº 393.950/12-8, em sessão de 05/09/2012, a qual registrou erroneamente o resultado 
apurado no exercício encerrado em 31/12/2011. Deliberações Tomadas pela Acionista Representando a Totalidade do Capital Social
Votante da Companhia: Foi aprovada a re-ratificação da ata de Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada em 29.06.2012, arquivada
perante a JUCESP sob o nº 393.950/12-8, em sessão de 05.09.2012, a qual registrou erroneamente o resultado apurado no exercício encerrado
em 31.12.2011, correspondente ao prejuízo no montante de R$ 431.392,20 (quatrocentos e trinta e um mil, trezentos e noventa e dois reais e
vinte centavos), devendo o valor correto ser R$ 434.338,92 (quatrocentos e trinta e quatro mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e dois 
centavos), e sua destinação à conta de prejuízos acumulados. Ratificam-se, expressamente, todas as demais deliberações tomadas na aludida 
ata e não retificadas no presente instrumento. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e ninguém desejando manifestar-se, encerrou-se
a presente assembleia, cuja ata vai assinada pelos presentes. São Paulo, 13 de setembro de 2012. Presidente da Mesa: Douglas Duran; 
Secretário da Mesa: Mauro Catucci. Acionistas: Abril Comunicações S.A. Visto da Advogada: Juliana Tsai Hayashi - OAB/SP nº 226.444. Confere
com o original: Mauro Catucci - Secretário da Mesa. JUCESP nº 463.612/12-7 em 22/10/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
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Novos modelos Lumia
serão fabricados no País
e chegam no 1º trimestre;
a LG também corre para
renovar o portfólio

Toda quinta no Estadão.

IBA Comercial e Distribuição S.A.
CNPJ/MF nº 14.457.336/0001-92 - NIRE 35.300.414.039

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 02 de Julho de 2012
Data, Hora e Local: Em 02 de julho de 2012, às 13 horas, na sede social da Companhia, localizada na
Av. das Nações Unidas, 7.221, 9º andar, Setor A, Pinheiros, na Capital do Estado de São Paulo.
Presença: Presente a acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. Presentes
também os administradores da Companhia. Mesa: Presidente - Marcelo Vaz Bonini; Secretário - 
Manoel Bizarria Guilherme Neto. Convocação: Dispensada nos termos do Art. 124, § 4º, da Lei nº
6.404/76. Lavratura da Ata: Autorizada a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do Art. 130,
§ 1º, da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2011; e (ii) fixar a
remuneração global anual dos administradores para o exercício social do ano de 2012. Não há parecer
do Conselho Fiscal, tendo em vista que o mesmo não se encontra instalado. Os demais documentos
que suportam as deliberações sobre a ordem do dia foram disponibilizados na forma da legislação
societária vigente e do estatuto social da Companhia. Deliberações Tomadas pela Acionista
Representando a Totalidade do Capital Social da Companhia: (i) Foram aprovados o relatório e as
contas da administração, bem como as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social
encerrado em 31.12.2011, dispensados da obrigação de publicação nos termos do Art. 294, § 4º, da Lei
6.404/76. (ii) Foi aprovada a não fixação de remuneração global anual dos administradores da
Companhia para o exercício social do ano de 2012, incluindo benefícios de qualquer natureza e verbas
de representação. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e ninguém desejando manifestar-se,
encerrou-se a presente assembleia, cuja ata vai assinada pelos presentes. São Paulo, 02 de julho de
2012. Presidente da Mesa: Marcelo Vaz Bonini; Secretário da Mesa: Manoel Bizarria Guilherme Neto.
Acionistas: Editora Abril S.A. Visto da Advogada: Juliana Tsai Hayashi - OAB/SP nº 226.444. Confere
com o original. Manoel Bizarria Guilherme Neto - Secretário da Mesa. JUCESP nº 454.039/12-8 em
17/10/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Webco Internet S.A.
CNPJ/MF nº 09.312.286/0001-15 - NIRE 35.300.356.381

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Junho de 2012
Data, Hora e Local: Em 29 de junho de 2012, às 18 horas, na sede social da Companhia, localizada na
Av. das Nações Unidas, 7.221, 6º andar, Setor C, Pinheiros, na Capital do Estado de São Paulo. Presença: 
Presente a acionista representando a totalidade do capital social da Companhia. Presentes também os
administradores da Companhia. Mesa: Presidente - Marcelo Vaz Bonini; Secretário - Manoel Bizarria
Guilherme Neto. Convocação: Dispensada nos termos do Art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. Lavratura
da Ata: Autorizada a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do Art. 130, § 1º, da Lei
nº 6.404/76. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2011; (ii) deliberar sobre a
proposta de destinação do resultado líquido do exercício social encerrado e de distribuição de dividendos;
e (iii) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício social do ano de 2012. Não
há parecer do Conselho Fiscal, tendo em vista que o mesmo não se encontra instalado. Os demais
documentos que suportam as deliberações sobre a ordem do dia foram disponibilizados na forma da
legislação societária vigente e do estatuto social da Companhia. Deliberações Tomadas pela Acionista
Representando a Totalidade do Capital Social da Companhia: (i) Foram aprovados o relatório e as
contas da administração, bem como as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado
em 31.12.2011, dispensados da obrigação de publicação nos termos do Art. 294, § 4º, da Lei 6.404/76.
(ii) Foi aprovado o resultado apurado no exercício encerrado em 31.12.2011, correspondente ao prejuízo
no montante de R$ 116.295,81 (cento e dezesseis mil, duzentos e noventa e cinco reais e oitenta e um
centavos), e sua destinação à conta de prejuízos acumulados e a consequente não distribuição de
dividendos. (iii) Foi aprovada a não fixação de remuneração global anual dos administradores da
Companhia para o exercício social do ano de 2012, incluindo benefícios de qualquer natureza e verbas
de representação. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e ninguém desejando manifestar-se,
encerrou-se a presente assembleia, cuja ata vai assinada pelos presentes. São Paulo, 29 de junho de
2012. Presidente da Mesa: Marcelo Vaz Bonini; Secretário da Mesa: Manoel Bizarria Guilherme Neto.
Acionistas: Abril S.A. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro próprio. Manoel
Bizarria Guilherme Neto - Secretário. Visto da Advogada: Juliana Tsai Hayashi - OAB/SP nº 226.444.
JUCESP nº 447.699/12-0 em 11/10/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Vigor Alimentos S.A.
CNPJ/MF nº 13.324.184/0001-97 - NIRE 35.300.391.047

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 02 de Outubro de 2012
Data, Hora e Local: 02 de outubro de 2012, às 9:30 horas, na sede da Vigor Alimentos S.A. (“Companhia”), no Município de São Paulo, Estado
de São Paulo, Rua Joaquim Carlos, 396, 1o andar, Brás, CEP 03019-900. Convocação: Convocação enviada por e-mail a todos os membros
do Conselho de Administração, nos termos do Artigo 18 do Estatuto Social. Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de
Administração da Companhia, verificando-se, portanto, o quorum necessário para a instalação da Reunião. Mesa: Wesley Mendonça Batista,
Presidente; Mauricio Leonardo Hasson, Secretário. Ordem do Dia: (i) Aprovar a nomeação do Sr. Luiz Antonio Rodrigues Elias como membro
do Conselho de Administração, em substituição ao Sr. Sergio Carvalho Mandin Fonseca, que renunciou ao cargo em 14 de maio de 2012; e
(ii) Ratificar a estrutura e a composição dos Comitês da Companhia. Deliberações: Os membros do Conselho de Administração, por 
unanimidade: (i) Aprovaram, nos termos do Artigo 16, parágrafo 8º do Estatuto Social, a nomeação do Sr. Luiz Antonio Rodrigues Elias, 
brasileiro, solteiro, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 2.662.224 IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 549.900.767-53,
residente e domiciliado em Brasília, Distrito Federal, com endereço comercial na mesma Cidade, no Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação - MCTI Secretaria Executiva Esplanada dos Ministérios, Bloco “E”, 5º andar, CEP 700067-900, como membro do Conselho de
Administração, em substituição ao Sr. Sergio Carvalho Mandin Fonseca, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade
RG nº 641410 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 323.378.846-00, residente e domiciliado na Cidade de Uberlândia, Estado de Minas
Gerais, na Rua 15 de Novembro, 327, ap. 200, que renunciou ao cargo em 14 de maio de 2012. Mediante assinatura do termo de posse lavrado
em livro próprio, o membro do Conselho de Administração eleito tomou posse de seu cargo e declarou que: (a) não está impedido por lei
especial, ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública
ou a propriedade, ou condenado à pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, como previsto no §1° do
artigo 147 da Lei 6.404/76; (b) não está condenado a pena de suspensão ou inabilitação temporária aplicada pela Comissão de Valores
Mobiliários, que o torne inelegível para o cargo de administração de companhia aberta, como estabelecido no §2º do artigo 147 da Lei 6.404/76; 
(c) atende ao requisito de reputação ilibada estabelecido pelo §3º do artigo 147 da Lei 6.404/76; e (d) não ocupa cargo em sociedade que possa
ser considerada concorrente da Companhia, e não tem, nem representa, interesse conflitante com o da Companhia, na forma dos incisos I e
II do §4º do artigo 147 da Lei 6.404/76; e (ii) Deliberaram que, nos termos do Artigo 16, Parágrafo 7º do Estatuto Social, serão criados os
seguintes Comitês: (a) Comitê de Finanças, Riscos e Auditoria; e (b) Comitê de Gestão de Pessoas. O Comitê de Gestão de Pessoas será
composto por Wesley Mendonça Batista, Betânia Tanure de Barros e Vicente Falconi Campos, membros do Conselho de Administração, 
e por Gilberto Meirelles Xandó Baptista, Diretor Presidente da Companhia. O Comitê de Finanças, Riscos e Auditoria terá sua composição
definida na próxima reunião do Conselho de Administração. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida
a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura
da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Conselheiros Presentes: Wesley 
Mendonça Batista, Joesley Mendonça Batista, Betânia Tanure de Barros, Cristiana Arcangeli, Evandro do Carmo Guimarães e Vicente Falconi
Campos. Conselheiro Eleito: Luiz Antonio Rodrigues Elias. Certifico que a presente é cópia fiel da ata original lavrada em livro próprio.
São Paulo, 02 de outubro de 2012. Wesley Mendonça Batista - Presidente da Mesa; Mauricio Leonardo Hasson - Secretário da Mesa. 
JUCESP nº 462.878/12-0 em 22/10/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PODER DE MARCA

FEDERAÇÃO DOS EMPREGADOS NO COMÉRCIO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

DO CONSELHO DE REPRESENTANTES
O Presidente da Entidade supra, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os Delegados
Federativos para participarem da Assembleia Geral Extraordinária do Conselho de Representantes, a ser
realizada no dia 23/11/2012, às 12:00 horas (doze horas) e 1 (uma) hora após em segunda convocação,
nos termos do art. 31 do Estatuto Social, no auditório do Centro de Lazer dos Comerciários do Estado de
São Paulo, sito na Av. Presidente Castelo Branco nº 8420, Vila Mirim, Praia Grande, Estado de São Paulo,
a fim de deliberarem sobre os assuntos constantes da seguinte ordem do dia: a) eleição, por aclamação,
de 03 (três) Delegados para atuarem como Presidente, Secretário e Escrutinador da Mesa dos Trabalhos
da Assembleia, na forma do art. 32, § 2º, do Estatuto Social; b) escolha de 02 (dois) Delegados com
poderes para conferir e aprovar a Ata da Assembleia, na forma do art. 33 do mesmo Diploma; c) deliberar
e aprovar a filiação do Sindicato dos Práticos de Farmácia e dos Empregados no Comércio de Drogas,
Medicamentos e Produtos Farmacêuticos de Bauru-SP - SINPRAFARMA, objeto do Processo
Administrativo nº 102/2012, nos termos do Capítulo III, artigos 12, 13 e 14, do Estatuto Social; d) referendar,
na forma do inciso IV do artigo 27 do Estatuto Federativo, a aquisição feita pela Diretoria da Fecomerciários,
consoante lhe faculta o inciso XVIII do artigo 38 do referido Estatuto, dos imóveis a saber: d1) aquisição
por compra de imóvel constituído de um prédio sob o nº 800 (oitocentos), com frente para a rua José Pinto
de Almeida, na cidade de Piracicaba, constituída de casa de morada para dentro do alinhamento da rua,
em regular estado de conservação, com matrícula sob o nº 80.212 no 1º Cartório de Registro de Imóveis
de Piracicaba, pelo valor R$ 242.000,00 (duzentos e quarenta e dois mil reais),  para ser utilizado como
sede/dependências do Sindicato dos Empregados no Comércio de Piracicaba pelo sistema de comodato;
d2) aquisição por compra de imóvel constituído de um prédio sob o nº 816 (oitocentos e dezesseis), com
frente para a rua José Pinto de Almeida, na cidade de Piracicaba, compreendendo terreno, uma casa de
morada com todas as instalações necessárias, elétricas e sanitárias e mais dependências, com matrícula
sob o nº 80.213 no 1º Cartório de Registro de Imóveis de Piracicaba, pelo valor R$ 500.000,00 (quinhentos
mil reais), para ser utilizado como sede/dependências do Sindicato  dos Empregados no Comércio de
Piracicaba pelo sistema de comodato; d3) aquisição por compra de um prédio e respectivo terreno situado
na cidade de Ituverava, na rua Tupitinga nº 704, sendo o prédio construído de alvenaria de tijolos e coberto
de telhas, constituído de um salão com diversos cômodos, dependências e instalações, registrado sob o
nº 1 na matrícula nº 1.229, do Livro 2, no Cartório de Registro de Imóveis de Ituverava, e por construção
própria ainda não averbada, pelo valor de R$ 1.300.000,00 (um milhão e trezentos mil reais), para ser
utilizado como sede/dependências  do Sindicato dos Empregados no Comércio de Ituverava pelo sistema
de comodato; d4) aquisição por compra de um terreno urbano, situado na cidade de Ituverava, na rua
Juquiraí, lado de numeração ímpar, registrado sob o nº 2 na matrícula 824, do Livro 2, no Cartório de
Registro de Imóveis de Ituverava, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), para ser utilizado como
sede/dependências do Sindicato dos Empregados no Comércio de Ituverava pelo sistema de comodato;
d5) aquisição por compra de um prédio residência e respectivo terreno situados no imóvel denominado
"Morro do Ouro", na cidade e comarca de Mogi Guaçu, deste Estado, na Rua Professor Antonio Teodoro
Lang nº 82, matriculado sob o nº 6.225 no Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Mogi Guaçu-SP,
pelo valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), para ser utilizado como sede/dependências
do Sindicato dos Empregados no Comércio de Mogi Guaçu pelo sistema de comodato; d6) aquisição por
doação gratuita do Sindicato dos Empregados no Comércio de Jaboticabal  do imóvel consistente de uma
casa residencial, construída de tijolos e coberta de telhas, situada na rua São Sebastião nº 694, na cidade
de Jaboticabal, registrado no Oficial de Registro de Imóveis e Anexos de Jaboticabal, matrícula nº 15.779,
do Livro 2-RG, fls. 01/02, aceito de forma gratuita, atribuindo, para fins fiscais, o valor de R$ 200.000,00
(duzentos mil reais), para ser utilizado como sede/dependências  do Sindicato dos Empregados no Comércio
de Jaboticabal pelo sistema de comodato; d7) aquisição por compra de um terreno situado na rua Recife,
na cidade de Catanduva, com matrícula sob o nº 3.373 no Cartório do 1º Oficial de Registro de Imóveis
de Catanduva, pelo valor de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), para ser utilizado como sede/
dependências do Sindicato dos Empregados no Comércio de Catanduva pelo sistema de comodato, e d8)
aquisição por compra de um terreno designado como "Parte B", todo murado, localizado nos fundos do
terreno do prédio nº 1.009 da rua Recife, na cidade de Catanduva, com matrícula sob o nº 4.094 no Cartório
do 1º Oficial de Registro de Imóveis de Catanduva, Livro 2, de Registro Geral,  pelo valor de R$ 250.000,00
(duzentos e cinquenta mil reais), para ser utilizado como sede/dependências  do Sindicato dos Empregados
no Comércio de Catanduva pelo sistema de comodato; e) assuntos gerais. O "quorum" para instalação
e funcionamento da AGE será de metade mais um dos componentes do Conselho de Representantes, em
primeira convocação, e de 1/3 (um terço) dos mesmos uma hora após, em segunda convocação, conforme
art. 31, do Estatuto Social da Entidade. As deliberações serão válidas com a votação da maioria dos votos
dos presentes. São Paulo, 27 de outubro de 2012. Luiz Carlos Motta - Presidente.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS 
RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE SÃO PAULO - SECOVI-SP

CNPJ: 60.746.898/0001-73
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados deste Sindicato, quites e em pleno gozo de seus direitos 
sociais, para participar da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 31 de outubro de 2012 às 12h (doze 
horas) em primeira convocação, na sede da entidade, na Rua Dr. Bacelar nº 1.043, nesta Capital, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: “Discussão e votação da proposta de aquisição de bem imóvel, com vistas à expansão 
das atividades desenvolvidas pelo Sindicato.” Não havendo, na hora acima indicada, número legal de associados, para 
a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia será realizada uma hora após, no mesmo dia e local, 
em segunda convocação, com qualquer número de associados presentes. São Paulo, 26 de outubro de 2012. CLAUDIO 
BERNARDES - Presidente -  SECOVI-SP
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 27 set. 2012, Economia & Negócios 2, p. B24.




