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PY BATEL FORMAÇÃO EDUCACIONAL LTDA. CNPJ nº 11.803.534/0001-72
Edital de Convocação Assembleia de Sócios

PHIL YOUNG ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., com sede na Rua 
Rodrigues Alves, 100, bairro Seminário, em Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ n° 81.910.481/0001-74, neste ato representada por seu Administrador, Sr. 
RODRIGO POLETTO, brasileiro portador do RG 75446179, inscrito no CPF/MF sob 
o n° 037.763.379-82, residente e domiciliado na Rua Câmara Junior, n° 14, Curitiba, 
Estado do Paraná, CEP 81.540-000 vem, respeitosamente, convidar os Sócios Quotistas 
da PY BATEL FORMAÇÃO EDUCACIONAL LTDA. a se reunirem em Assembleia de 
Sócios, que se realizará no próximo dia 07 de julho de 2020, às 11h, na sede social à 
Rua Rodrigues Alves, nº 100, bairro Seminário, em Curitiba, Estado do Paraná, para 
deliberar a respeito dos seguintes pontos de pauta: (i) Destituição do atual administrador 
da Sociedade, Sr. Marcio Luís Marucco; (ii) Nomeação do Sr. Rodrigo Poletto como novo 
Administrador; (iii) Inclusão da atividade de venda de livros educacionais para o ensino 
de idiomas no objeto social. Curitiba, 24 de junho de 2020.

RODRIGO POLETTO - Phil Young Administração e Participações LTDA - Administrador
 54237/2020 

PY CABRAL FORMAÇÃO EDUCACIONAL LTDA. CNPJ nº 23.372.225/0001-74
Edital de Convocação Assembleia de Sócios

PHIL YOUNG ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., com sede na Rua 
Rodrigues Alves, 100, bairro Seminário, em Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ n° 81.910.481/0001-74, neste ato representada por seu Administrador, Sr. 
RODRIGO POLETTO, brasileiro portador do RG 75446179, inscrito no CPF/MF sob o n° 
037.763.379-82, residente e domiciliado na Rua Câmara Junior, n° 14, Curitiba, Estado 
do Paraná, CEP 81.540-000 vem, respeitosamente, convidar os Sócios Quotistas da 
PY CABRAL FORMAÇÃO EDUCACIONAL LTDA. a se reunirem em Assembleia de 
Sócios, que se realizará no próximo dia 07 de julho de 2020, às 9h, à Avenida Munhoz 
da Rocha, nº 216, bairro Cabral, em Curitiba, Estado do Paraná, para deliberar a respeito 
dos seguintes pontos de pauta: (i) Destituição do atual administrador da Sociedade, Sr. 
Marcio Luís Marucco; (ii) Nomeação do Sr. Rodrigo Poletto como novo Administrador; (iii) 
Inclusão da atividade de venda de livros educacionais para o ensino de idiomas no objeto 
social.  Curitiba, 24 de junho de 2020.

RODRIGO POLETTO - Phil Young Administração e Participações LTDA - Administrador 
 54242/2020 

PY CHAMPAGNAT FORMAÇÃO EDUCACIONAL LTDA. CNPJ nº 11.809.420/0001-30
Edital de Convocação Assembleia de Sócios

PHIL YOUNG ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., com sede na Rua 
Rodrigues Alves, 100, bairro Seminário, em Curitiba, Estado do Paraná, inscrita no 
CNPJ n° 81.910.481/0001-74, neste ato representada por seu Administrador, Sr. 
RODRIGO POLETTO, brasileiro portador do RG 75446179, inscrito no CPF/MF sob o n° 
037.763.379-82, residente e domiciliado na Rua Câmara Junior, n° 14, Curitiba, Estado 
do Paraná, CEP 81.540-000 vem, respeitosamente, convidar os Sócios Quotistas da 
PY CHAMPAGNAT FORMAÇÃO EDUCACIONAL LTDA. a se reunirem em Assembleia 
de Sócios, que se realizará no próximo dia 07 de julho de 2020, às 10h, na sede social, 
à Rua Julia da Costa, 1405, Bairro Bigorrilho, em Curitiba, Estado do Paraná, para 
deliberar a respeito dos seguintes pontos de pauta: (i) Destituição do atual administrador 
da Sociedade, Sr. Marcio Luís Marucco; (ii) Nomeação do Sr. Rodrigo Poletto como novo 
Administrador; (iii) Inclusão da atividade de venda de livros educacionais para o ensino 
de idiomas no objeto social; Curitiba, 24 de junho de 2020.

RODRIGO POLETTO - Phil Young Administração e Participações LTDA - Administrador 
 54238/2020 

REMASA REFLORESTADORA S.A.
CNPJ - 76.008.960/0001-60 e NIRE 41300085447

6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e 18ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Pelo presente Edital, ficam convidados 
os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Assembleia 
Geral Extraordinária que se realizarão de maneira SEMIPRESENCIAL, no dia 08 
de julho de 2020, às 14:00 horas, na sede social da empresa na Fazenda Lageado 
Grande 01, Rodovia PR 170 – Km 522, Zona Rural, CEP 84.640-000, no interior do 
município de Bituruna, Estado do Paraná, para deliberarem sobre a seguinte Ordem 
do Dia: 6ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: a) Tomar as contas dos adminis-
tradores, votando o Relatório da Administração e Demonstrações Contábeis – Finan-
ceiras, acompanhadas do parecer de Auditores Independentes, referentes ao exercício 
social encerrado em 31 de dezembro de 2019; b) Deliberar sobre a destinação do lucro 
líquido do exercício social de 2019; c) Ratificar a remuneração da Diretoria para o 
exercício social de 2020; e d) Outros assuntos de interesse social. 18ª ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) Rerratificar a data do início do mandato e da posse 
da Diretoria constantes na 15ª AGE; e b) Outros assuntos de interesse social. Excep-
cionalmente, em virtude da Pandemia do Covid-19, e na forma dos artigos 5º da Lei nº 
14.010/2020 e 121, §2º da Lei nº 6.404/1976, os acionistas que desejarem participar 
das assembleias através de videoconferência deverão fazê-lo por meio da plataforma 
Cisco Webex Meeting e deverão, ainda: (i) acessar o endereço eletrônico https://help.
webex.com/pt-br/n62wi3c/Get-Started-with-Cisco-Webex-Meetings-for-Attendees, 
em que estão descritas, detalhadamente, as informações necessárias para participação 
(recomenda-se a instalação com ao menos 24h (vinte e quatro) horas de antecedência 
ao início da assembleia, do aplicativo gratuito, para desktop ou dispositivo móvel, por 
meio do endereço https://www.webex.com/content/webex/c/en_US/index/downloads.
html/); e (ii) encaminhar à companhia originais ou cópias autenticadas dos seguintes 
documentos: (1) documento hábil de identidade do acionista ou de seu representante; 
e (2) instrumento de procuração, devidamente regularizado na forma da lei, na hi-
pótese de representação do acionista. Os documentos do item (ii) acima deverão ser 
apresentados até 30 (trinta) minutos antes do início do conclave por meio de protocolo 
eletrônico via e-mail ao seguinte endereço: alceu@remasa.com.br. Para o registro da 
presença, o participante deverá realizar a transmissão de áudio e vídeo, a fim de pos-
sibilitar a verificação da sua identidade.  O conclave será integralmente gravado pelo 
secretário da mesa e a gravação será arquivada na sede da companhia, sem prejuízo 
da observância por todos os participantes das obrigações de sigilo e dos demais deve-
res legais e estatutários.  O presidente e o secretário da mesa certificarão as presenças 
e assinarão os livros e a ata aprovada pelos presentes. 
Bituruna, 22 de junho de 2020.   ALCEU GUGELMIN JÚNIOR  Diretor-Presidente

 53690/2020 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

D Agro Cereais LTDA torna público que irá requerer ao IAP, a Renovação da Licença 
de Operação para secagem e armazenagem de sementes e cereais, armazenagem 
de insumos exceto agrotóxicos instalada na Avenida XVI de Novembro, s/nº, 
Honório Serpa - PR.

 55199/2020 

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE LICENÇA SIMPLIFICADA
A empresa S. S. VASCONCELOS & VASCONCELOS LTDA com CNPJ 
04.071.792/0001-46 torna público que irá requerer ao IAP, a Licença Simplificada 
para Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias a ser implantada na 
Rua JOSE TELES DA CONCEICAO � 1509 � Foz do Iguaçu - PR.

 54814/2020 

 

ASSEMBLÉIA GERAL ELEITORAL - SINAP 
O Presidente do Sindicato dos Advogados do Estado do Paraná- 
SINAP,  consoante determina o artigo 31 e seguintes do Estatuto da 
Entidade e Regimento Eleitoral (RE), convoca os Associados para a 
ASSEMBLEIA GERAL ELEITORAL, a ser realizada no dia 26 de 
agosto de 2020 das 9hs30min até as 17hs:30min, e devido a pandemia 
ocorrida pela COVID-19 e pela Lei 14.010/2020, no dispositivo do seu 
Artigo 5º, que a Assembleia, poderá ser realizada por meio eletrônico, 
no qual as votações poderão ser enviadas para o e-mail: 
sinap@sinappr.org.br e pelo aplicativo whatsapp (41) 9-9658-6981 
indicando o seu nome completo conforme parágrafo único do art. 5º do 
RE, para os eleitores associados que desejarem votar pelo meio 
tradicional (voto secreto), haverá urna de votação, que estará na sede 
do SINAP à rua Riachuelo, 102, 11º andar, conj. 114, Galeria Heisler no 
centro de Curitiba - PR, com início ás 09hs30min, e término às 17:h30min 
com a seguinte Ordem do dia: 1) Proceder a votação dos candidatos a: 
Diretoria Administrativa, Conselho Fiscal e Conselho de Representantes 
junto á Federação Nacional dos Advogados, no termos do Regimento 
Eleitoral; 2) O prazo para as inscrições das CHAPAS COMPLETAS, é até 
o dia 24 (vinte e quatro) de julho (sexta-feira) de 2020, até as 12:00hs na 
sede do SINAP; 3) O pedido de registro de chapa, será procedido 
mediante requerimento (duas vias) dirigido á Comissão Eleitoral, deverá 
ser instruído com os seguintes documentos: a) prova de que o candidato 
é filiado no SINAP há mais de 1 (um) ano, contando da data da eleição; 
b) prova de quitação com a tesouraria do SINAP; c) declaração do 
candidato de que não é inelegível nos termos do Inciso V do Artigo 34 do 
Estatuto; Somente poderão votar os eleitores que: a) contarem com mais 
de 6 (seis) meses de filiação no SINAP até o dia da eleição; b) constar 
sem débito junto á tesouraria do SINAP; c) estiver no gozo dos Direitos 
Sociais conferidos no Estatuto; o prazo para impugnação de chapas ou 
candidatos é de 3 (três) dias, contados da fixação do aviso na sede do 
SINAP; todos os atos da Comissão Eleitoral serão publicados somente na 
sede da Entidade, nos termos do parágrafo 1º do artigo 7 do Regimento 
Eleitoral; os interessados obterão copias do Estatuto, Regimento Eleitoral 
e demais informações necessárias, junto à sede do SINAP, no endereço 
acima; aplicar-se-á no processo eleitoral, as normas aprovadas no 
Regimento Eleitoral (RE), acima referidas. 

Curitiba, 26 de junho de 2020. 
Vitor Hugo Paes Loureiro Filho 

Presidente do SINAP 
 55298/2020 

 
 
 
Sindicato dos Lojistas do Comércio e do Comércio Varejista de 
Maquinismos, Ferragens, Tintas, Material Elétrico e Aparelhos 
Eletrodomésticos de Curitiba e Região Metropolitana.- 

EDITAL 
  Pelo presente EDITAL são convocados todos 
os associados deste Sindicato, quites com a Tesouraria, para se 
reunirem em Assembléia Geral Ordinária no dia 30 de junho de 2020, 
às 09:30 horas em primeira convocação, na sede social sita à Rua Mal. 
Deodoro, 469, 2º andar, a fim de tratar da seguinte ordem do dia: 
a)  Leitura, discussão e votação da Ata da última Assembléia Geral 

Ordinária. 
b)  Leitura do relatório no qual consta o resumo dos principais 

acontecimentos havidos durante o exercício financeiro de 2019; 
Balanço Geral do exercício financeiro, Balanço Patrimonial 
Comparado, demonstração das aplicações das diversas verbas e 
assuntos correlatos para a devida discussão e aprovação. 

c)  Ratificação dos atos da Diretoria ”ad referendum” da 
Assembléia.- 

  Não havendo número legal em primeira 
convocação, fica desde já convocada, em segunda e última 
convocação, para as 10:30 horas, do mesmo dia e local, quando os 
assuntos serão decididos com qualquer número de associados 
presentes.- 
    
 Curitiba, 24 de junho de 2.020. 
 
                                Ari Faria Bittencourt 
                         
                   Presidente.- 

 55192/2020 
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