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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
MERCANTIL BRASILEIRA S.A.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CNPJ 30.054.589/0001-71

Convidamos os senhores acionistas para a reunião de assembléia geral ordinária
e extraordinária, que se realizará no dia 24 de abril de 2013 às 19:30.h. na sede
social, sita na Avenida Marques do Paraná, nº 312, na cidade de Niterói - RJ, com
a seguinte Ordem do Dia: a) tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir
e votar as demonstrações financeiras do exercício de 2012; b) deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; c) eleger os
membros da Diretoria; d) examinar atos da Diretoria, mormente a promessa de
permuta realizada com a Aliansce Shopping Centers S.A. e) outros assuntos de
interesse geral. Todos os documentos relativos aos assuntos que serão debatidos
na Assembleia estão à disposição dos acionistas na sede da sociedade.
Niterói, 15 de abril de 2013

Zenildo Petrelli Nunes
Diretor Presidente

SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SEAC-RJ

Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação.Sindicato das Empresas 
de Asseio e Conservação do Estado do Rio de Janeiro  SEAC-RJ., à Rua 
da Candelária, 09, Grupo 406- Centro-RJ, convoca seus associados para 
a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 de  Abril de 2013, às 
18:00 horas, em 1ª Convocação e às 18:30 horas, em 2ª Convocação, com 
qualquer número de presentes, para nos termos do art. 29º do Estatuto Social, 
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:  1 - Relatório, Balanço e Prestação 
de Contas da Diretoria relativos ao Exercício de 2012.,2 - Assuntos de interesse 
geral.Rio de Janeiro,15/04/2013. Ricardo Costa Garcia - Presidente.

Pregão Eletrônico nº GCM.A.PE290/2012
1. A ELETRONUCLEAR torna pública a reabertura de data das propostas 
relativa ao Pregão GCM.A.PE290/2012, que estava suspenso, para o dia 

dia 11/04/2013 ou no site www.eletronuclear.gov.br.
Gerência de Contratação de Materiais

AVISO DE REABERTURA DE PRAZO

Ministério de 
Minas e Energia

DA REDAÇÃO

A
participação do Rio de
Janeiro nas vendas ex-
ternas do setor de moda
brasileiro registrou

crescimento de 31% em 10
anos, passando a ocupar o ter-
ceiro lugar entre os principais
exportadores desse mercado.
Hoje, o estado responde por
14% do total de embarques,
atrás apenas de São Paulo e de
Santa Catarina. A informação é
do vice-presidente da Federa-
ção das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro (Firjan), Car-
los Ieker, que participou, on-
tem, da abertura do Fashion
Rio, na Marina da Glória.

"Este é um número positivo,
ainda mais levando em conta
que exportamos para países
com altos padrões de exigência,
como França e Japão", acen-
tuou Ieker. Além do aumento na
participação das exportações, o

preço médio dos produtos ven-
didos pela moda fluminense va-
lorizou 127% nos últimos dez
anos, passando de US$ 29 por
quilo, em 2003, para US$ 65 por
quilo no ano passado. De acor-
do com o estudo, o resultado é
38% superior ao da média brasi-
leira no período.

Também presente à soleni-
dade, o diretor criativo do Fash-
ion Rio, Paulo Borges, lembrou
que o evento nasceu da crença
de diversas empresas e institui-

ções em se desenvolver e trans-
formar a indústria da moda flu-
minense em um grande centro.
"Esta primeira edição de 2013
marca efetivamente a mudança
no calendário brasileiro, que
auxiliará a indústria criativa a se
reorganizar e planejar melhor
seus processos", disse.

A sustentabilidade foi outro
assunto discutido na abertura
da edição Primavera-Verão
2013/2014. A pesquisadora nor-
te-americana Lynda Grose dis-

se que o tema vai além da utili-
zação do algodão orgânico e
abrange uma nova forma de se
relacionar com a roupa. Lynda
ainda defende o conceito de
durabilidade emocional das
peças, com a valorização de
uma relação de atemporalida-
de de cada item, com maior vi-
da útil e menos consumo. 

"As peças podem contar uma
história, serem passadas de
mães para filhos e, desta forma,
evitar o desperdício e o consu-
mo exacerbado. É preciso pen-
sar a moda de uma forma me-
nos consumista", disse.

Segundo a especialista, a
mudança requer repensar to-
do o processo criativo, cultu-
ral e o modo de produção. Pa-
ra ela, o design deve ser con-
cebido para aproveitar até
100% do tecido orgânico na
mesa do corte. "Isso poderia
baratear a venda e otimizar a
indústria", comentou.

Moda na pauta exportadora
Estudo da Firjan mostra que a participação do Rio de Janeiro nas vendas externas do setor subiu 31% em 10 anos,
deixando o estado entre os três principais exportadores do País. No período, preço dos itens embarcados cresceu 127% 

COMÉRCIO EXTERIOR

Fashion Rio

» NAIRA SALES

A 23ª edição o Fashion Rio Primavera Verão 2013-2014 come-
çou ontem oficialmente, com a participação de 25 grifes, além de
mais cinco marcas escolhidas no Rio Moda Hype. O evento, que
está sendo realizado na Marina da Glória, no Aterro do Flamen-
go, prossegue até sexta-feira.

Segundo a organização, todas a estrutura montada para os cinco
dias de desfile do Fashion Rio custou R$ 12 milhões. Cerca de oito
mil funcionários, entre produtores, modelos, estilistas e bombeiros.
"Após 23 edições de sucesso, a semana de moda se renova e revela o
amadurecimento do mercado de moda no Brasil", diz o idealizador
do encontro, Paulo Borges

A edição consolida o novo calendário oficial do setor no País, insti-
tuído no ano passado. Agora, os lançamentos das coleções de inverno
ocorrem em outubro e novembro, enquanto as de verão se dão em
março e abril. Dessa maneira, a moda brasileira se estabelece como
mercado mais competitivo, já que consegue se organizar com mais
tempo. "O Brasil está passando por uma fase de desenvolvimento e a
moda faz parte disso", ressaltou Borges.

25 grifes estão no evento• Na última década, parcela do estado nas vendas
externas brasileiras do setor subiu 31%

• O preço médio dos itens embarcados pelo Rio valorizou
127% em igual período

• Média de crescimento brasileira no período foi de 38%
• Os produtos fluminenses passaram de US$ 29 por quilo,

em 2003, para US$ 65 por quilo em 2012 
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 16 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A11. 




