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Companhia Bandeirantes
 de Armazéns Gerais

CNPJ Nº 58.128.174/0001-14 - NIRE 35.300.051.009
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convocamos os Srs. Acionistas para se reunirem em AGO/E no dia
26/04/17, às 15h, na sede social, à Avenida Presidente Wilson, 5.047, 
SP/SP, para deliberar sobre a seguinte Ordem do dia: em AGO: (a) tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstra-
ções Financeiras referente ao exercício findo em 31/12/16; (b) deliberar
sobre a destinação do resultado do exercício; (c) eleição dos membros do
Conselho de Administração para o próximo mandato; e (d) outros assuntos
de interesse social; em AGE: (a) redução de capital com o cancelamento 
de ações ordinárias. São Paulo, 12/04/2017. A Diretoria.

FUNDAÇÃO VISCONDE DE PORTO 
SEGURO

C.N.P.J. nº 60.960.465/0001-16 
Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária 

A Diretoria da Fundação Visconde de Porto Seguro, nos termos dos 
artigos 13º e 16º do Estatuto da Fundação Visconde de Porto Seguro, 
CONVOCA os senhores Conselheiros para a Assembleia Geral 
Ordinária, a realizar-se no dia 26 de abril de 2017, às 18h, no Espaço 
Cultural do Colégio Visconde de Porto Seguro – Unidade Morumbi, na 
Rua Floriano Peixoto Santos 55, São Paulo / SP. Constam da ordem do 
dia: 1. Leitura, discussão e aprovação das contas da entidade 
referentes ao exercício anterior; 2. Eleição para os Conselhos Curador e 
de Vogais; Não havendo número legal de Conselheiros, a reunião 
realizar-se-á, em segunda convocação, no mesmo dia, às 19h, com 
qualquer número de presentes. São Paulo, 12 de abril de 2017. Dr. 
Marcos Alberto S. Bitelli - Presidente 

Empresa de Desenvolvimento de
Limeira S/A - EMDEL - “Em Liquidação”

C.N.P.J./M.F. nº 45.144.516/0001-48
Convocação - Assembleia Geral Ordinária

Em atendimento ao que dispõe o artigo 124 e 133 da Lei Federal nº 
6.404/76 e suas modificações Lei 11.638/2007, ficam os senhores 
Acionistas da “EMDEL - Em Liquidação” CONVOCADOS para a 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 26 de abril de 2017, 
às 9:30 horas na sede da sociedade, localizada à Rua Dr. Alberto 
Ferreira, 179, Conjunto “A” Limeira/SP, com a seguinte ordem do dia:  
1 - Apreciação e deliberação sobre o Relatório do Liquidante;  
2 - Apreciação e deliberação sobre as demonstrações contábeis do 
Exercício de 2016; 3 - Eleição do Conselho Fiscal para o exercício de 
2017; 4 - Outros Assuntos de Interesse da Sociedade. Limeira, 30 de 
março de 2017. Dionísio Franco Simoni - Liquidante.

Aviso Resumido do Edital de Convocação Para as Eleições 
Sindicais - Nos termos do artigo 31, alínea b, do Estatuto do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Euclides da Cunha Paulista, pelo presente 
Aviso, faço saber que será realizada Eleição Sindical na data de 13 de 
maio de 2017, na Sede Social do Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Euclides da Cunha Paulista, localizada na Rua Adriane Cristina 
Venâncio, nº 393, Centro, Euclides da Cunha Paulista/SP, objetivando a 
composição da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes, 
devendo o registro das Chapas ser apresentado à Secretaria, no horário 
de 08h00 às 11h00 e das 13h00 às 16h00, no período de 10 (dez) dias 
a contar da publicação deste aviso, de acordo com o disposto no artigo 
38 do Estatuto Social. O edital de convocação da eleição encontra-se 
afixado na Sede Social desta Entidade. Euclides da Cunha Paulista/SP, 
12 de Abril de 2017. Moises Simeão de Oliveira - Presidente.

ORDEM AUXILIADORA DAS SRAS. 
EVANGÉLICAS- OASE 

CNPJ 60.761.657/0001-01 
Assembleia Geral Ordinária 

São convocados os associados da Ordem Auxiliadora das Senhoras 
Evangélicas – OASE , para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária 
a realizar-se às 14,00 h. do dia 19 de abril de 2017, em primeira 
convocação à Av. Miguel Conejo, 1.143, sua sede, em São Paulo, a fim 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia :a) Discusão e votação 
do relatório da Diretoria e contas pertinentes ao exercício encerrado em 
2016; b) Eleição para os cargos de diretores:Presidente,1ª tesoureira, 
2ª secretária; c) Eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes;d)Outros 
assuntos de interesse da entidade.Não sendo alcançado quorum 
estatutário para a realização da Assembleia em primeira convocação, 
esta realizar-se-á (30) trinta minutos após com qualquer número de 
associados. Ingrid Helge Dauch- Presidente                                            

Strip Mall S.A.
CNPJ/MF 57.985.756/0001-54 - NIRE 35.300.524.918

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Ficam os senhores acionistas da Strip Mall S.A. (“Companhia”), convoca-
dos por seu Diretor Superintendente, nos termos do Estatuto Social, para
se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (“AGO”), a realizar-se no dia
22/04/2017 às 8h, na sede da Companhia, na Cidade de São Paulo/SP, na
Rua São Bento nº 329, sala 29, Centro, CEP 01011-902, para analisar e 
deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) Relatório da Diretoria, as de-
monstrações financeiras, incluindo o Balanço Patrimonial e as Demonstra-
ções de Resultado, referentes ao exercício social findo em 31/12/2016; (ii)
Proposta da Diretoria para a destinação do lucro líquido da Companhia 
auferido no exercício social findo em 31/12/2016, se houver. A proposta da 
Administração e os documentos referentes aos itens da Ordem do Dia, 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.
SP, 07/04/2017. Strip Mall S.A. Fabio Penteado de Ulhoa Rodrigues

Companhia de Desenvolvimento 
de Nova Odessa - Coden

CNPJ (MF) 48.832.398/0001-59 - I.E. 482.013.889.118
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
Ficam convocados os senhores acionistas desta Companhia, para se reu-
nirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a serem realizadas 
no próximo dia 28/04/2017, às 10:00 horas, à Rua Eduardo Leekning, n° 550,  

sobre a seguinte Ordem do Dia: a. Leitura, discussão e votação do Rela-
tório da Administração, Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações 
Contábeis, correspondentes ao exercício encerrado em 31/12/2016, bem 
como dos Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes; 
b. Destinação do Resultado Líquido do exercício; c. Deliberar sobre a 
destinação a ser dada ao saldo das reservas de lucros, nos termos do 
Artigo 199 da Lei n 6.404/76; d. Eleição e/ou reeleição dos membros do 

e.
e da Diretoria em exercício; f. Outros assuntos de interesse social. Nova 
Odessa/SP, 04/04/2017. AS) Ricardo Ongaro - Diretor-Presidente. A po-
pulação de Nova Odessa pagou por este anuncio R$ 766,00.  

COMPANHIA TRANSAMÉRICA
DE HOTÉIS - SÃO PAULO

CNPJ/MF nº 43.212.943/0001-90 - NIRE nº 35 3 0000648 8
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária no dia 28 de abril corrente, às 14h00min, na sede 

deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Examinar, discutir e votar 
as contas dos Administradores, incluindo o Relatório da Diretoria 
e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado 
em 31.12.2016; e 2. Deliberar sobre a destinação do prejuízo do 
exercício. Os documentos pertinentes à Assembleia encontram-se 
à disposição dos acionistas na sede da Sociedade.

São Paulo, 11 de abril de 2017.
COMPANHIA TRANSAMÉRICA DE HOTÉIS - SP.

José Antonio Rigobello
Presidente do Conselho de Administração

AEROPORTO DE GUARULHOS 
PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ nº 15.561.610/0001-31 - NIRE nº 3530043824-8
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

CONVOCAÇÃO

Ficam os acionistas da Aeroporto de Guarulhos Participações S.A. 
(“Companhia”) convocados para as Assembleias Gerais Ordinária 
e Extraordinária da Companhia a serem realizadas às 10h do dia 28 
de abril de 2017, na sede da Companhia, para deliberarem (i) Em 
Assembleia Geral Ordinária: (a) Tomada de contas da administração, 
exame, discussão e aprovação das Demonstrações Financeiras da 
Companhia e do Relatório da Administração relativos ao exercício social 
de 2016, acompanhados do Relatório dos Auditores Independentes; (b) 
Deliberação sobre a destinação do Resultado apurado pela Companhia 
no exercício social de 2016; e (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária: 
(a) Eleição de membro do Conselho de Administração; e (b) Fixação 
da remuneração global anual dos administradores. Guarulhos, 10 
de abril de 2017. Erik da Costa Breyer - Presidente do Conselho de 
Administração.

Ecolab Química Ltda.
CNPJ nº 00.536.772/0001-42

Edital de Convocação
A Ecolab Química Ltda., diante da assembleia de trabalhadores ocorrida
em 13 de fevereiro de 2017 e dos termos do acordo celebrado nos autos 
ação coletiva que tramitou perante a 2ª Vara do Trabalho de Barueri/SP
(processo nº 1000130-74.2017.5.02.0202), Convoca os ex-empregados
que trabalharam exclusivamente no prédio da fábrica de Barueri/SP, no
período de janeiro de 2015 a maio de 2016, e que tenham sido admitidos
até 31 de maio de 2016, para que manifestem sua anuência no recebimen-
to de indenização substitutiva ao alegado direito a adicional de periculosi-
dade. Os convocados deverão comparecer no setor de Recursos Huma-
nos, localizado na Avenida Gupê, n° 10.933, Sítio Gupê - Distrito de Jardim 
Belval, Barueri/SP, de segunda-feira à sexta-feira, no horário das 09h às
16h, no período de 12/04/2017 a 12/07/2017, portando os documentos: 
RG e CPF. Ficam excluídos os ex-empregados que exerciam suas ativida-
des nos prédios administrativos da unidade e os que ingressaram com re-
clamação trabalhista contra a Ecolab Química Ltda..

Barueri, 12 de Abril de 2017

Instituto de Longevidade
Mongeral Aegon

CNPJ nº 08.474.765/0001-75
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

CONVOCAÇÃO
São convidados, os Senhores membros do Instituto de Longevidade 
Mongeral Aegon, a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, a ser realizada no próximo dia 28/04/2017, às 15h00, 
na sede social da Associação, à Rua Libero Badaró, nº 377, 27º 
andar, conjunto 2704 (parte), Centro, São Paulo/SP, em conformidade 
com o artigo 16º do Estatuto Social do Instituto de Longevidade 
Mongeral Aegon
(i) Aprovação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e das 
demais Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2016; (ii) Mudança da Sede Social da Associação 
para a Rua Libero Badaró, nº 377, 27º andar, conjunto 2703 (parte), 
Centro, São Paulo, CEP a do Estatuto
Social para melhor adequar a representação do Instituto a sua nova 
realidade. São Paulo, 10 de abril de 2017. Sr. Fernando Rodrigues Mota
- Diretor Vice-Presidente e Henrique Noya Costa Lima - Diretor.

Expresso Itamarati S/A 
CNPJ: 59.965.038/0001-41

Comunicado
Expresso ltamarati S/A, permissionária da linha de auto-ônibus intermu-
nicipal suburbana entre São José do Rio Preto e Poloni - autos 7325/
DER/73, faz saber que requereu junto a ARTESP - Agencia Reguladora 
de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo, 
as alterações seguintes: a) alterar horário c/ partida de S.J. Rio Preto 18:20 
p/17:35 hs; b) alterar horário de partida de Poloni de 06:00 p/ 05:50 hs c/ 
frequência de segunda-feira a sábado exceto feriados; c)implantar horá-
rios c/ partidas de S.J. Rio Preto às 12:10 hs e de Poloni às 14:00 e 17:15 
hs, c/ frequência de segunda à sexta-feira exceto feriados; d) implantar 
horário c/ partida de S.J. Rio Preto às 12:30 hs e de Poloni às 17:16 hs 
c/ frequência aos sábados exceto feriados; e) implantar horário c/ partida 
de S.J. Rio Preto às 14:40 hs c/ frequência de segunda-feira a sábado 
exceto feriados; f) alterar frequência dos horários c/ partida de S.J. Rio 
Preto às 10:00 hs e de Poloni às 11:30 hs p/ operar de segunda a sexta-
-feira, exceto feriados. Durante o prazo de 15 dias contados da publica-
ção, serão recebidos na ARTESP, rua lguatemi, n° 105, ltaim Bibi, em São 
Paulo/SP, impugnações e reclamações relacionadas ao pedido acima. 

Kosmos Comércio de Vestuário S/A
Em Recuperação Judicial

CNPJ nº- 00.354.053/0001-00 - NIRE Nº 35.300.160.029
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas para se reunirem, em As-
sembleia Geral Ordinária na sede social a Rua Sergipe, 475, 9º andar, 
Sala 905, Consolação, São Paulo, SP. em 26/04/2017, às 15:00 horas, 
para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: Em Assembleia 
Geral Ordinária: (a) Apreciação e aprovação do Relatório Anual de Ad-
ministração, Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores 
Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2016; 
(b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e distri-
buição dos dividendos relativos ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2016; e, (c) Fixação da remuneração anual global dos 
administradores para o exercício de 2017. Os acionistas da Companhia 
deverão comparecer à Assembleia, munidos dos seguintes documen-
tos: 1) Identidade e 2) se for o caso, instrumento de mandato para repre-
sentação do acionista por procurador, outorgado nos termos do artigo 
126, parágrafo 1º, da Lei 6404/1976. São Paulo, 11.04.2017. Conselho 
de Administração. (11,12,13)

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. 
(“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a ser
realizada, em primeira convocação, no dia 10 de julho de 2017, às 10
horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de
São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2,
Edifício Villa Lobos. Ordem do dia: deliberar sobre propositura de Ação de 
Responsabilidade contra os Administradores da Companhia, por descum-
primento da decisão arbitral proferida no Procedimento CAM 48/14 instau-
rado por CEMIG Geração e Transmissão S.A. e SAAG Investimentos S.A. 
em face da Companhia. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem
ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instru-
mentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 
20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleias Ge-
rais Ordinária e Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de an-
tecedência da realização da Assembleia Geral. São  Paulo, 12 de abril de
2017. Madeira Energia S.A. - MESA. Manoel Ailton Soares dos Reis -
Presidente do Conselho de Administração.

Shopping Center Ibirapuera S/A.
CNPJ/MF nº 58.579.467/0001-18

Convocação
Ficam convidados os acionistas da Shopping Center Ibirapuera S/A.
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária no dia 20 (vinte) de abril
de 2017, às 9h30min (nove horas e trinta minutos), em primeira 
convocação, no auditório localizado no Piso C 4 -1/2, com acesso pelo hall 
dos elevadores nºs 5 e 6, do Shopping Center Ibirapuera, na Avenida 
Ibirapuera, n° 3.103, nesta Capital, com a finalidade de tomarem
conhecimento e deliberarem sobre as matérias constantes do Artigo 132
da Lei 6.404/76, referente ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016.

São Paulo, 10 de abril de 2017
Armando de Angelis Filho

Presidente do Conselho de Administração

ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE 
HOMEOPATIA
CNPJ: 62342266/0001-70 

EDITAL DE CONVOVAÇÃO 
Convoca os associados para Assembleia Extraordinária  para: a) 
alteração estatutária  – Dia 08/06/2017 às  20 horas - Rua Dr Diogo de 
Faria 839. Dr. Sergio Eiji Furuta, Presidente. 

LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF 08.078.847/0001-09 - NIRE 35.300.331.494
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convidados os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordi-
nária e Extraordinária da LPS Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. (“Com-
panhia”) a ser realizada, em primeira convocação, em 28/04/2017, às 11h, 
na sede social localizada na Rua Estados Unidos, 1.971, nesta Capital do
Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
Em AGO: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e
votar as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em
31/12/2016; (ii) Fixar o limite de valor da remuneração global anual dos 
administradores da Companhia para o exercício de 2017. Em AGE: (i) De-
liberar acerca da redução do capital social da Companhia para absorção
dos prejuízos acumulados registrados nas Demonstrações Financeiras de 
31/12/2016. Informações Gerais: Encontram-se à disposição dos acionis-
tas, na sede da Companhia e na página da CVM - Comissão de Valores
Mobiliários (www.cvm.gov.br), as informações e os documentos referentes 
às matérias constantes da ordem do dia. Os acionistas deverão apresen-
tar, até o momento de realização da AGOE da Companhia, além do docu-
mento de identidade e/ou atos societários pertinentes que comprovem a
representação legal, conforme o caso: (i) Comprovante expedido pela ins-
tituição escrituradora no máximo 5 dias antes da data da realização da 
Assembléia Geral; (ii) Instrumento de mandato com reconhecimento da 
firma do outorgante; (iii) Extrato contendo a respectiva participação acioná-
ria emitido pela entidade administradora da custódia fungível de ações da
Companhia. São Paulo, 12 de abril de 2017. Conselho de Administração.

Eldorado Brasil 
Celulose S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF nº 07.401.436/0002-12 - NIRE 35.300.444.728

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração  
Realizada em 10 de Fevereiro de 2017

No dia 10 de fevereiro de 2017, às 14h00, reuniram-se na Avenida 
Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, CEP 05118-100, os 
membros do Conselho de Administração os Srs. Joesley Mendonça 
Batista,Wesley Mendonça Batista, José Batista Sobrinho, Antonio  
da Silva  Barreto Júnior, Henrique Jäger e Max Mauran Pantoja da Costa 
(por conferência telefônica). Nesta reunião, o Conselho de Administração: 
(i)  Acatou a renúncia do Diretor Comercial Sr. Luis Fernando Sartini Felli, 
por unanimidade de votos; (ii) Aprovou a eleição do Sr. Rodrigo Libaber, 
brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidadae  
RG nº 87.070.496, IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob nº 021.810.727-79 
ao Cargo de Diretor Comercial, cujo prazo de mandato completará o do 
 diretor substituído, a findar em 20/04/2017 ou até que ocorra sua 
reeleição ou substituição,nos termos do artigo 16, § 3º do Estatuto 
Social, por maioria de votos. Pro fim, fica consignado que a declaração 
de desimpedimento do diretor está arquivada na sede da Companhia. 
Atesto que a deliberação acima foi extraída da ata lavrada no Livro da 
Atas de  Reunião do Conselho de Administração da Eldorado Brasil 
Celulose S.A. São  Paulo, 10 de fevereiro de 2017. Daniel Pitta - 
Secretário da Mesa.  JUCESP nº 158.297/17-9, em 06/04/2017. Flávia R. 
Britto Gonçalves. Secretária Geral.

Banco Indusval S.A.
Companhia Aberta de Capital Autorizado

CNPJ/MF nº 61.024.352/0001-71 - NIRE 353.000.242-90
Edital de Convocação

Convidamos os senhores acionistas desta Companhia a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 27 de abril de 2017, 
às 15:00 horas, na sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Iguatemi, 151, 6º andar, a fim de deliberar acerca dos se-
guintes assuntos: i. Apreciação das contas dos Administradores, exame, 
discussão e votação das demonstrações financeiras e notas explicativas
relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2016; ii. Destina-
ção do resultado do exercício de 2016; iii. Eleição dos membros do Conse-
lho de Administração; e iv. Fixação da verba global destinada à remunera-
ção dos Administradores da Companhia, remuneração essa que será 
válida até a Assembleia Geral Ordinária de 2018. Informações Gerais: 
a) Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia e
nas páginas da rede mundial de computadores da Companhia  
(www.bip.b.br/ri) e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM
(www.cvm.gov.br) os documentos pertinentes às matérias a serem exami-
nadas e deliberadas na Assembleia Geral; e b) Os acionistas ou seus re-
presentantes habilitados deverão observar, para a participação na Assem-
bleia ora convocada, o disposto no artigo 126 da Lei 6.404/76 e no
parágrafo 4º do artigo 9º do Estatuto Social. São Paulo, 11 de abril de 2017.
Manoel Felix Cintra Neto - Presidente do Conselho de Administração.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral Extraordinária   
Pelo presente edital, o SINDICATO DAS SANTAS CASAS DE 
MISERICÓRDIA E HOSPITAIS FILANTRÓPICOS DO ESTADO DE 
SÃO PAULO, convoca os representantes legais, devidamente 
credenciados, de todos os Hospitais Filantrópicos das Cidades que 
tenham seus funcionários vínculos com base territorial sindical do 
Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de 
Saúde de Campinas e Região, para Assembleia Geral Extraordinária a 
realizar-se às 14h em 1ª convocação e em 2ª convocação às 14h30min 
horas e Sindicato dos Agentes Comunitários de Saúde do Estado de 
São Paulo, em 1ª convocação às 15h e 2ª convocação às 15h30min,  
para AGE´s que serão realizadas no auditório do SINDHOSFIL - Sindicato 
das Santas Casas de Misericórdia e Hospitais Filantrópicos do Estado de 
São Paulo, localizado na Rua Líbero Badaró, nº 92 - 5º andar - SP - CEP 
01008-000, no dia 27/04/2017, para discutirem a seguinte Ordem do Dia: 
a) exame, discussão e votação das reivindicações apresentadas pelos 
Sindicatos Profissionais acima citados, para apreciação discussão da 
celebração de Convenção Coletiva de Trabalho, período de 01/06/17 a 
31/05/18 e 01/05/17 a 30/04/18. b) autorizar o Sindicato (SINDHOSFIL) a 
manter negociações, respeitadas as decisões da Assembleia. A pauta de 
reivindicações encontra-se disponível no site www.sindhosfil.com.br. 
São Paulo, 11 de abril de 2017. Edison Ferreira da Silva - Presidente


