
OBITUÁRIO

leitor.anoticia@somosnsc.com.br

cOmOpaRTIcIpaR: Cartas comaté 500
caracteres ou fotografias emalta resolução
para leitor.anoticia@somosnsc.com.br (com
nome completo,RG,profissão,endereço e
telefonepara contato).Ou liguepara (47)
3419-2100.

OpInIãO dO leITOR

FalTa de maTeRIal
paRa angIOplasTIa
em JOInvIlle
No Hospital São José não

tem como marcar cirurgia
porque não tem material pa-
ra fazer angioplastia, somen-
te no ano que vem, se chegar
material. O Hospital Bethes-
da não faz este tipo de cirur-
gia. Como vamos ficar sem
atendimento?
aIme BITTencOURT
Via Facebook do “AN”

Os deputados não pode-
riam deixar isso acontecer.
Como as pessoas doentes
com esse tipo de problema
vão ficar? Quem vai ajudar a
solucionar?
adRIane caRvalhO
Via Facebook do “AN”

cOnTORnO
FeRROvIÁRIO
Os trilhos que serão inuti-

lizados na cidade deveriam
ser usados para o transporte
de passageiros com um VLT.
Seria muita burrice querer
transformar em avenida.
dIegO lIp
Via Facebook do “AN”

serviço
l geraldo moreira da silva, 70
anos, faleceu no dia 5. Deixa mu-
lher e seis filhos.

l valdir Fagundes de Oliveira, 60
anos, faleceu no dia 5. Deixa mu-
lher e quatro filhos.

l José gildo cunha, 58 anos, fale-
ceu no dia 5. Deixa uma filha.

l Izael Tobler, 72 anos, faleceu no
dia 5. Deixamulher e dois filhos.

l simone andre voigt, 45 anos, fa-
leceu no dia 6.

l ema Buttner, 93 anos, faleceu no
dia 6. Deixa cinco filhos.

l neri Teles, 68 anos, faleceu no
dia 6. Deixa mulher e quatro fi-
lhos.

l marcos Fagundes de Oliveira,
66 anos, faleceu no dia 6. Deixa
quatro filhos.

l maura gavioli, 82 anos, faleceu
no dia 6. Deixa três filhos.

l Idamar alves pereira, 70 anos,
faleceu no dia 6. Deixa dez filhos.

l maria Fierens, 55 anos, faleceu
no dia 6.

Flash

maria eugênia
emamedes
celebraram
59 anos de
casados no dia
5. A família os
parabeniza e
diz: “Vocês são
um exemplo
de união e
amor. Beijos.”AR
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IFC Campus Rio do Sul
Nº Processo: 23353000887/2017-79. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios.
Total de Itens Licitados: 182. Edital: 10/09/2018 das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às
17h00. Endereço: Estrada do Redentor, 5665 - Bairro Canta Galo, - Rio do Sul/SC
ou www.comprasgovernamentais.gov.br/edital/158458-5-00010-2018. Entrega das
Propostas: a partir de 10/09/2018 às 08h00 no site www.comprasnet.gov.br. Abertura
das Propostas: 24/09/2018 às 09h00 no site www.comprasnet.gov.br

Ricardo Kozoroski Veiga
Diretor Geral

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 010/2018

CATARINENSE
Campus Rio do Sul

INSTITUTOFEDERALDE
EDUCAÇÃO,CIÊNCIAETECNOLOGIA

MINISTÉRIO DA
EDUCAÇÃO

GOVERNO
FEDERAL

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Joinville através da Unidade de Processos da Secretaria de Administração e Pla-
nejamento leva ao conhecimento dos interessados que em conformidade com o que preceitua a
Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, fará realizar o procedimento licitatório de Pregão Ele-
trônico nº 251/2018 e junto a Plataforma do Banco do Brasil nº 735296 destinado ao Registro de
Preços, visando a futura e eventual aquisição de materiais educacionais de robótica para unidades
escolares do Município de Joinville, na Data/Horário: 27/09/2018 às 08:30 horas, para abertura
das propostas. O edital encontra-se à disposição dos interessados no site www.joinville.sc.gov.br e
www.licitacoes-e.com.br.

Joinville, 05 de setembro de 2018.
Miguel Angelo Bertolini Rubia Mara Beilfuss

Secretário de Administração e Planejamento Diretora Executiva

TUPY S.A.
CNPJ/MF: 84.683.374/0003-00 - NIRE: 42.3.0001628-4 - COMPANHIA ABERTA

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE MARÇO DE 2018
DATA/HORA: 13 de março de 2018, às 17:30 horas. LOCAL: Av. Dr. Cardoso de Melo, nº 1666, 6º andar – São Paulo/SP.
MESA: Sr. Gabriel Stoliar (Presidente); Luiz Antonio Grisotto Lacerda (Secretário). PARTICIPANTES: Conselheiros presentes:
Gabriel Stoliar, Antonio José de Carvalho, Jaime Luiz Kalsing, José Carlos Reis da Silva, José Rubens de la Rosa, Ricardo
Antonio Weiss, Ricardo Doria Durazzo, Sedat Özmen e Vicente Humberto Lôbo Cruz. CONVOCAÇÃO: Conforme Artigo 22
do Regimento Interno. ORDEM DO DIA: Reunião Ordinária. I. DELIBERAÇÕES: Sucessão do Diretor Presidente. O
Conselho de Administração deliberou, por unanimidade de votos e sem ressalvas, promover os procedimentos relativos à
substituição do Diretor Presidente da Companhia, no âmbito de programa de sucessão existente na Companhia e, para tanto:
i. Destituiu o Diretor Presidente, Sr. LUIZ TARQUINIO SARDINHA FERRO, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula
de Identidade nº 583.122/SSP-DF e CPF nº 238.804.571-15, que deixa de exercer suas funções a partir do dia 02.04.2018.
Os Conselheiros agradeceram ao Sr. Luiz Tarquinio Sardinha Ferro pela dedicação e pelos relevantes serviços prestados à
Companhia ao longo dos quinze anos em que integrou a administração da mesma. ii. Elegeu para o cargo de Diretor Presidente,
em substituição ao Sr. Luiz Tarquinio Sardinha Ferro, o Sr. FERNANDO CESTARI DE RIZZO, brasileiro, casado, engenheiro
mecânico, portador da Cédula de Identidade nº 19.840.826/SSP-SP e CPF nº 173.174.328-90, com endereço comercial e
domicílio na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville, Estado de Santa Catarina, CEP 89206-900. O Diretor
Presidente será investido no cargo na data de 02.04.2018, mediante assinatura do termo de posse lavrado no livro próprio,
cujo mandato complementar ao prazo de mandato da Diretoria em curso findar-se-á na data da Assembleia Geral Ordinária
a realizar-se em 2019, nos termos da legislação e regulamentação aplicáveis. A partir da data em que for investido no cargo,
o Diretor Presidente FERNANDO CESTARI DE RIZZO atuará como substituto do Diretor de Relações com Investidores, Sr.
Thiago Fontoura Struminski, em suas ausências e impedimentos. II. AUTORIZAÇÃO: Os Conselheiros autorizaram o registro
e publicação, na forma de extrato, da transcrição das deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, podendo
ou não constar seus respectivos anexos, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 142, da Lei 6.404/76. III. ENCERRAMENTO:
Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de extrato, que após lida, foi
aprovada e assinada pelos presentes, tendo o Sr. Presidente encerrado a Reunião. Certifico que o presente documento é extrato
da ata nº 04/2018, lavrada às fls. 11 do Livro de Atas nº 23 das Reuniões do Conselho de Administração da TUPY S.A., com a
transcrição fiel das deliberações destinadas a produzir efeitos perante terceiros, nos termos do parágrafo 1º, do artigo 142, da
Lei 6.404/76, a qual foi assinada por: (a) Mesa: Gabriel Stoliar, Antonio José de Carvalho, Jaime Luiz Kalsing, José Carlos Reis
da Silva, José Rubens de la Rosa, Ricardo Antonio Weiss, Ricardo Doria Durazzo, Sedat Özmen e Vicente Humberto Lôbo Cruz.
São Paulo, SP, 13/03/2018. Luiz Antonio Grisotto Lacerda – Secretário. JUCESC - Certifico o registro em 13/06/2018 sob o nº
20180232088, protocolo: 18/023208-8 de 25/04/2018. Henry Goy Petry Neto - Secretário Geral.

TUPY S.A.
CNPJ/MF: 84.683.374/0003-00 - NIRE: 42.3.0001628-4 - COMPANHIA ABERTA

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE ABRIL DE 2018
I. Data, Hora e Local: 27.04.2018, às 14hs, na sede social da Tupy S.A., situada na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Boa Vista,
em Joinville (SC) (“Companhia”). II. Presenças: Compareceram acionistas representando aproximadamente 69,85% do
capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia e boletins
de voto a distância válidos recebidos por meio da Central Depositária da B3, do agente escriturador das ações de emissão da
Companhia ou diretamente pela Companhia, nos termos da regulamentação da CVM. Compareceram, ainda, o Presidente do
Conselho de Administração, Sr. Gabriel Stoliar, o Diretor Presidente, Sr. Fernando Cestari de Rizzo, o Diretor Vice-Presidente
de Finanças, Administração e Controles e Diretor de Relações com Investidores, Sr. Thiago Fontoura Struminski, o Contador
da Companhia, Sr. Pedro Henrique Eyng, os membros do Conselho Fiscal, Srs(a). João Augusto Monteiro, Kurt Janos Toth e
Denise Lopes Vianna, assim como o representante da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., Sr. Thalles Nicolas Rios. III.
Mesa: Gabriel Stoliar (Presidente); Fernando Silverio (Secretário). IV. Publicações Legais: (a) Edital de Convocação:
publicado nos jornais “A Notícia”, nas edições de 28.03.2018, 29.03.2018 e 30.03.2018, e DOESC, nas edições de 28.03.2018,
02.04.2018 e 03.04.2018; e (b) Demonstrações Financeiras, Relatório da Administração, Relatório dos Auditores
Independentes, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos referentes ao exercício social encerrado
em 31.12.2017: publicados nos jornais “A Notícia” e Diário Oficial do Estado de Santa Catarina, em suas respectivas edições
de 28.03.2018. Os documentos acima também foram colocados à disposição dos acionistas na sede da Companhia e
divulgados nas páginas eletrônicas da Comissão de Valores Monetários (“CVM”), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão e da
Companhia, com mais de um mês de antecedência da presente data, nos termos da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme
alterada (“Lei das S.A.”) e da regulamentação da CVM aplicável. V. Ordem do Dia: (a) Tomar as contas dos administradores,
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2017;
(b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2017; (c) eleger os membros titulares
do Conselho Fiscal para o exercício social de 2018 e seus respectivos suplentes; e (d) fixar a verba global anual para
remuneração dos membros da administração e do Conselho Fiscal para o exercício social de 2018. VI. Lavratura da Ata,
Leitura de Documentos e Recebimento de Votos: Aprovada a lavratura da presente ata na forma de sumário dos
fatos ocorridos e a sua publicação com a omissão das assinaturas dos acionistas, conforme facultado pelo artigo 130, §§1º
e 2º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, sendo proposta e aprovada a dispensa da leitura (i) das Demonstrações
Financeiras, do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores Independentes, visto que os referidos documentos
foram regularmente disponibilizados e publicados, depois de terem sido submetidos ao Conselho de Administração, Conselho
Fiscal e ao Comitê de Auditoria e Riscos, recebendo de todos, pareceres favoráveis; e (ii) do Edital de Convocação. As
declarações de voto, dissidência e protestos eventualmente apresentados serão recebidos, numerados e autenticados pelo
Secretário da Mesa e serão encaminhados à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e arquivados na sede na Companhia,
nos termos das normas expedidas pela CVM e do § 1º do art. 130 da Lei nº 6.404/76. VII. Deliberações: Inicialmente, o
Secretário comunicou aos presentes que a Companhia recebeu 76 (setenta e seis) boletins de voto a distância, representativos
de 61.865.293 ações (ou aproximadamente 42,91% do capital social total da Companhia), conforme mapa sintético
divulgado ao mercado em 26.04.2018 no website da CVM, cuja leitura foi dispensada pelos acionistas presentes tendo em
vista que fora disponibilizado para a consulta dos presentes. Não havendo qualquer pedido de retificação dos votos enviados
através de boletim de voto a distância, foi dado início à votação dos itens da Ordem do Dia. Dando sequência aos trabalhos,
após exame e discussão, os acionistas presentes deliberaram como segue: 1. Aprovar, por unanimidade de votos proferidos,
conforme mapa final de votação sintético detalhado ao mercado nesta data no website da CVM (“Mapa Sintético Final de
Votação”), as contas dos Administradores, bem como as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado
em 31.12.2017, acompanhadas das notas explicativas, do Relatório da Administração, do Relatório dos Auditores
Independentes, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer do Comitê de Auditoria e Riscos. 2. Aprovar, por unanimidade de
votos proferidos, conforme Mapa Sintético Final de Votação, a destinação do lucro líquido de R$ 153.401.114,44 apurado no
exercício de 2017, da seguinte forma: a) Reserva legal: R$ 7.670.305,72, equivalente a 5% do lucro líquido do exercício; e b)
Reserva Especial para Investimentos: R$ 145.730.808,72 que, adicionados ao montante de R$ 9.747.631,89 provenientes de
realização do ajuste de avaliação patrimonial e de R$ 1.172.359,53 provenientes da reversão de provisão do plano de opções
de ações, resulta o valor total de R$ 156.650.800,14. Para fins de atendimento ao disposto no artigo 202 da Lei das S.A., o
Presidente da mesa esclarece que a distribuição de resultados na forma de juros sobre capital próprio e dividendos, com
reservas constituídas em exercícios anteriores, no montante de R$200.000.000,00, a qual foi objeto de deliberação pelo
Conselho de Administração da Companhia em reuniões realizadas em 08.06.2017, 14.08.2017, 13.11.2017 e 13.03.2018,
fica imputada ao dividendo obrigatório relativo ao exercício social de 2017. 3. Eleger, por unanimidade de votos proferidos,
conforme Mapa Sintético Final de Votação, desconsiderados os votos dos acionistas minoritários que participaram da eleição
em separado dos candidatos indicados pelo acionista minoritário Telos - Fundação Embratel de Seguridade Social, os
membros para o Conselho Fiscal da Companhia indicados pelos acionistas controladores: Kurt Janos Toth, brasileiro,
viúvo, economista, Conselho Regional de Economia/RJ nº 07202 e CPF/MF nº 193.789.557-20, residente e domiciliado na Rua
Lagoa das Garças, 200, apto. 704, no Rio de Janeiro (RJ), CEP 22793-400, como membro titular; e Eraldo Soares Peçanha,
brasileiro, casado, contador, RG nº 020.809/09 CRC/RJ e CPF/MF nº 179.386.437-34, residente e domiciliado na Av. Prefeito
Dulcídio Cardoso, 1.400, Bloco 1, apartamento 1.202, Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro (RJ), CEP 22620-311, como membro
suplente; e Denise Lopes Vianna, brasileira, divorciada, bancária e economiária, inscrita nos quadros da OAB/DF 13093 e
no CPF/MF nº 480.410.411-91, com endereço comercial na Rua Albano Schmidt nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville (SC),
CEP 89206-900, como membro titular; e Benilton Couto da Cunha, brasileiro, casado, bancário e economiário, RG nº
00342901932 DETRAN/DF e CPF/MF nº 431.529.967-72, com endereço comercial na Rua Quirino de Andrade nº 185, Centro,
em São Paulo (SP), CEP 01049-902, como membro suplente. Eleger, em votação em separado, por unanimidade de votos
proferidos, conforme Mapa Sintético Final de Votação, desconsiderados os votos dos acionistas controladores e dos
minoritários que participaram da eleição dos candidatos indicados pelos acionistas controladores, os membros efetivo e
suplente para o Conselho Fiscal da Companhia indicado pelo acionista minoritário Telos - Fundação Embratel de
Seguridade Social: João Augusto Monteiro, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, inscrito no Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura - CREA/SP nº 39.601 e CPF/MF nº 553.256.028-53, com endereço comercial na Rua Albano Schmidt
nº 3.400, Bairro Boa Vista, em Joinville (SC), CEP 89206-900, como membro titular; e Eduardo Arruda de Brito, brasileiro,
casado, engenheiro químico, RG nº 10236011-2 IFP/RJ e CPF/MF nº 037.439.657-47, com endereço comercial na Avenida
Presidente Vargas, nº 290, 9º ao 11º andar, Centro, no Rio de Janeiro (RJ), CEP 20091-060, como membro suplente. Os
Conselheiros Fiscais ora eleitos possuem as qualificações exigidas pelo artigo 162 da Lei das S.A. Os membros do Conselho
Fiscal ora eleitos tomarão posse em seus respectivos cargos e serão investidos nos poderes necessários ao exercício de suas
atribuições no prazo de 30 dias mediante (i) assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no Livro de Atas e Pareceres
do Conselho Fiscal; e (ii) apresentação de declaração de desimpedimento, nos termos da legislação aplicável. 4. Aprovar, por
maioria de votos proferidos, conforme Mapa Sintético Final de Votação, a verba global anual para remuneração dos
Administradores e membros do Conselho Fiscal no valor total de até R$ 22.029.322,71 (líquido dos valores referentes aos
encargos sociais que são ônus da Companhia, reconhecido em seu resultado), dos quais o montante de até R$ 21.684.181,71 é
correspondente à remuneração dos Administradores (Conselho de Administração e Diretoria Executiva) e o montante de até R$
345.141,00 é correspondente à remuneração dos membros do Conselho Fiscal. VIII. Encerramento: Nada mais havendo a
tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata na forma de sumário, que após lida, foi aprovada e assinada pelos
presentes, tendo o Presidente encerrado a Assembleia. Certifico que a presente transcrição é cópia fiel da ata transcrita no Livro
de Atas de Assembleia Geral nº 12 às fls. 36. Joinville, SC, 27/04/2018. Fernando Silvério - Secretário. JUCESC - Certifico o registro
em 08/06/2018 sob o nº 20180233386, protocolo: 18/023338-6 de 25/05/2018. Henry Goy Petry Neto - Secretário Geral.

SERVIÇOAUTÔNOMOMUNICIPALDE ÁGUAE ESGOTO
COMUNICADO - Edital n° 25/2018.

O Diretor Geral do SAMAE - SERVIÇOAUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUAE ESGOTO do município de Araran-
guá/SC, o Sr. José Hilson Sasso, comunica a todos os interessados, acerca do Processo Licitatório n° 25/2018, modalidade
Tomada de Preço n° 07/2018, do tipo obras e serviços de engenharia, sob execução indireta; regime de execução: emprei-
tada por preço global; julgamento pelo menor preço global da(s) proposta(s) apresentada(s), que tem por objeto a contra-
tação de empresa do ramo para a construção de base em concreto armado e respectiva impermeabilização para reservató-
rio com capacidade útil mínima de 1.000 m³, na Rua Antônio Prado, s/n, Balneário Morro dos Conventos, desta cidade,
conforme especificações lançadas no presente edital e anexos. O recebimento dos envelopes contendo as documentações
e proposta (s) de preço (s) dos interessados, dar-se-á no dia 03 de outubro de 2018, até as 15h00min, na sede do SA-
MAE - ServiçoAutônomo Municipal de Água e Esgoto, que fica à Rua Exp. Iraci Luchina, n° 711, bairro Urussanguinha,
CEP 88.905-446, na cidade de Araranguá/SC. A abertura dos envelopes dar-se-á às 15h00min do dia 03 de outubro de
2018, no endereço acima citado. Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível aos interessados no Setor de
Compras da Autarquia, durante o horário de expediente, e através do endereço eletrônico: www.samaeararangua.com.br.
Maiores informações poderão ser obtidas pelo telefone (48) 3524-0837 ramal 226 e através do e-mail: compras.samae@
contato.net. Base Legal: Leis Federais 8.666/93, com as alterações decorrentes das Leis nos 8.883, de 08/06/94, 9.032, de
28/04/95, 9.648, de 27/05/98 e 9.854, de 27/10/99 e demais legislações aplicáveis.

JOSÉ HILSON SASSO - DIRETOR GERAL
MARGARETE TIMBONI BARAN - DIRETORAADMINISTRATIVA

SERVIÇOAUTÔNOMOMUNICIPALDE ÁGUAE ESGOTO
COMUNICADO - Edital n° 26/2018.

O Diretor Geral do SAMAE - SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO do município de Ara-
ranguá/SC, o Sr. José Hilson Sasso, comunica a todos os interessados, acerca do Processo Licitatório n° 26/2018, mo-
dalidade Tomada de Preço n° 08/2018, tipo de licitação: menor preço, forma de julgamento: menor preço unitário, que
tem por objeto à aquisição de tubos e conexões de PVC e FºFº para aplicação no Reservatório de Aço Vitrificado de
1.000 m³ do Morro dos Conventos e em ampliação de redes de Esgoto Sanitário, conforme quantidades e especificações
contidas no anexo I deste Edital. O recebimento dos envelopes contendo as documentações e proposta (s) de preço (s) dos
interessados, dar-se-á no dia 04 de outubro de 2018, até as 15h00min, na sede do SAMAE - Serviço Autônomo Munici-
pal de Água e Esgoto, que fica à Rua Exp. Iraci Luchina, n° 711, bairro Urussanguinha, CEP 88.905-446, na cidade de
Araranguá/SC. A abertura dos envelopes dar-se-á às 15h00min do dia 04 de outubro de 2018, no endereço acima citado.
Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível aos interessados no Setor de Compras da Autarquia, durante
o horário de expediente, e através do endereço eletrônico: www.samaeararangua.com.br. Maiores informações poderão
ser obtidas pelo telefone (48) 3524-0837 ramal 226 e através do e-mail: compras.samae@contato.net. Base Legal: Leis
Federais 8.666/93, com as alterações decorrentes das Leis nos 8.883, de 08/06/94, 9.032, de 28/04/95, 9.648, de 27/05/98
e 9.854, de 27/10/99 e demais legislações aplicáveis.

JOSÉ HILSON SASSO - DIRETOR GERAL
MARGARETE TIMBONI BARAN - DIRETORAADMINISTRATIVA

LKW LOGÍSTICA S.A.
CNPJ Nº 16.885.180/0001-76

EDITALDE CONVOCAÇÃO PARAASSEMBLÉIAGERALEXTRAORDINÁRIA
Pelo presente, ficam convocados os Srs. acionistas da LKW LOGÍSTICA S.A. (a “Companhia”), para se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 19 de setembro de 2018, às 14 horas, na Sest-Senat,
situada na Rua Ricardo Georg, 777, Bairro Itoupava Central, na Cidade de Blumenau, Estado de Santa Catarina, para
deliberarem sobre a ordem do dia definida abaixo.
Pauta: (a) alteração do endereço da sede da Companhia; (b) exclusão do §1º e §3º do artigo 5º do Estatuto Social; (c)
o aumento do capital social da Companhia em valor igual ou superior a R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), em
termos e condições a serem definidos em assembleia; e (d) modificação do artigo 5º do Estatuto Social para estabele-
cer e declarar que as ações emitidas pela Companhia não mais possuam valor nominal.
Para participar na Assembleia Geral, os senhores acionistas deverão apresentar originais ou cópias autenticadas dos
seguintes documentos: (i) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; e (ii) instrumento de
procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hipótese de representação do acionista. Todos os documen-
tos pertinentes às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária ora convocada encontram-se à
disposição dos acionistas na sede da Companhia.

Itajaí (SC), 06 de setembro de 2018
Carlos Luiz Brockveld
DIreTOr-PreSIDenTe


