
Recife, 25 de julho de 2013
COMPANHIA TEXTIL PE DE SERRA

CNPJ/MF 09.570.649/0002-01
Edital de Convoca~iio de Assembleia Geral Extraordiniiria

Saibam todos que em 02 de agosto de 2013, as 09:00 (nove)
horas, na sede sociedade, localizada Rodovia BR 316, Km 25,
Municipio de Arartpina, Estado de Pernambuco, realizar-se-a
Assembleia Geral Exlraordinaria dos socios da COMPANHIA
TEXTIL pE DE SERRA para deliberar quanta a ratifica~ao da
decisiio dos administradores de promover a recuperal"lo judicial
da sociedade, na forma do paragrafo unico, do art. 122, da Lei
6.404/1976, a assembleia sera instalada em prtmeira convocal"lo .
com a presen~ de acionistas representantes de 'h (um quarto)
do capital social votante da sociedade. AraripinalPE, 23 de julho
de 2013. VALDEIR DE ANDRADE BATISTA - Diretor Presidente

(52712)

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
EM PERNAMBUCO

CONCURSO PUBLICO N° 0112012 PARA CARGOS DE NlvEIS
FUNDAMENTAL, MEDIO E SUPERIOR
EDITAL N° 01/2013, DE 25 DE JULHO DE 2013 - RETIFICA<;:Ao
o Presidente do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
EM PERNAMBUCO - CRC-PE, no uso de suas atrtbui90eS legais,
toma publica a retifical"lo do Edital Normativo n° 01/2012, de 26 de
outubro de 2012, conforme a seguir especificado, permanecendo
inalterados os demais itens e subitens do edital supracitado.
1. Alterar os itens 4.2.2,5.3.1,5.3.6,8.1,8.3 e 14.39, que passam
a ter a seguinte redal"l0:
4.2.2 0 comprovante definitivo de inscril"lo do candidato estara
disponivel no enderec;;o eletronico http://www.quadrix.org.br. ap6s
o acatamento da inscril"lo, na data provavel de 24 de agosto de
2013.
5.3.1 0 candidato que necessrtar de atendimento especial para a
realizal"lo das provas devera indicar, na solicital"lo de inscril"lo,
as recursos especiais necessarios e, ainda, enviar, ate 0 dia 05 de
agosto de 2013, impretertvelmente, via SEDEX, para a Central de
Atendimento do INSTITUTO QUADRIX (Concurso Publico - CRC-
PEl, Caixa Postal 28203, CEP: 01.234-970, Sao Paulo (SP), laudo
medico (original ou c6pia autenticada em cart6rio) emitido nos
uitimos 12 (doze) meses, contados ate 0 ultimo dia de inscril"l0;
au documentac;;ao que comprove e justifique 0 atendimento
especial solicitado.
5.3.6 0 candidato com defici,mcia que necessitar de tempo
adicional (maximo de 1 hora) para realizal"lo das provas, devera
indicar a necessidade na solicitac;ao de inscric;ao e encaminhar,

ate 0 dia ate 0 dia 05 de agosto de 2013, na forma do subitem
5.3.1, justificativa acompanhada de laudo e parecer emrtidos por
especialista da area de sua deficiencia que ateste a necessidade
de tempo adicional, conforme preve 0 § 2° do artigo 40 do Decreto
nO3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas altera9Oes.
8.1 A prova objetiva sera realizada nas cidades de Caruaru (PE),
Petrolina (PE), Recife (PE) e Serra Talhada (PE), considerando
o horario de Brasilia, tera a dural"lo de 4 (quatro) horas e sera
aplicada na data provavel de 01 de setembro de 2013, no turno
da tarde.
8.3 Ao candidato 56 sera permitida a participal"lo na prova, na
respectiva data, horario e local divulgados no enderec;;o eletronico
http://www.quadrix.org.br. e n!" comprovante definitivo de inscril"l0
que sera disponibilizado em 24 de agosto de 2013.
14.39 0 resultado final do concurso publico sera homologado
pelo CRC-PE, publicado no Diario Oficial da Uniao e divulgado no
enderec;;o eletronico http://www.quadrix.org.br na data provavel de
28 de setembro de 2013.
2. Alterar 0 Anexo 4 - Cronograma de Fases, que passa a ter a
seguinte redal"lo:
Divulgal"lo do Comprovante Definitivo de Inscril"lo com
informa96es sobre locais de prova: 24/08/2013
Publical"lo do Edital de Convocal"lo da Prova Objetiva:
24/0812013
Aplical"lo da Prova Objetiva (previsiio: turno da tarde): 01/09/2013
Publical"l0 do Gabarito Preliminar: 02109/2013
Publical"l0 do Gabarito Definitivo: 16/09/2013
Publical"lo do Resultado Preliminar - Prova Objetiva: 16/09/2013
Publical"l0 do Resu~ado Definitivo - Prova Objetiva: 28/09/2013
Publical"l0 do Resultado Final - Homologal"lo de Resultados:
28/09/2013

FAZENDA BARREIRO DE SANTA FE S/A.
CNPJ N° 09.009.762/0001-23

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA - l' CONVOCA<;:Ao
- Convocamos os Srs. Acionistas para AGE em 10/08/2013, as
10hOO, na sede social localizada na PA I - Lote I - BR 235 - Km
08 - Sala "A" - Projeto Senador Nilo Coelho - Petrolina (PE), para
deliberar sobre: (a) Eleil"l0 da Diretoria para 0 bienio 201312015;
b) Outros assuntos de interesse social. Petrolina (PEl, 22/07/2013.
as) Osvaldo de Souza Coelho, Diretor Presidente.
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