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Companhia Energética do Maranhão - CEMAR
Companhia Aberta de Capital Autorizado
CNPJ/MF nº 06.272.793/0001-84

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem nas Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária (“AGO/E”) a serem realizadas, em primeira convocação, no dia 14 de
abril de 2016, às 11:00 horas, na sede social da Companhia, na Alameda A, Quadra SQS, nº.
100, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, na Cidade de São Luís, Estado
do Maranhão, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) AGO: (a.1) tomar as contas
dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia,
o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício
social encerrado em 31.12.2015; (a.2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício
social de 2015; (a.3) deliberar sobre o pagamento de dividendos; (a.4) deliberar sobre a eleição de
membro do Conselho de Administração da Companhia, na vaga destinada aos empregados, nos
termos do artigo 10º, parágrafo único do Estatuto Social; (a.5) fixar a remuneração global anual dos
administradores para o exercício social de 2016; (a.6) deliberar sobre a instalação e funcionamento
do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2016, eleição dos seus membros e
a fixação de sua remuneração; e (b) AGE: (b.1) deliberar acerca da proposta de capitalização da
reserva de incentivos fiscais e da reserva legal; (b.2) deliberar sobre a proposta de reforma do
Estatuto Social da Companhia, para alteração do seu artigo 5º, a fim de refletir as deliberações
anteriores; (b.3) deliberar sobre a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia, para
alteração do seu artigo 14º, para prever a criação do cargo de Vice-Presidente de Operações; (b.4)
deliberar sobre a proposta de reforma do Estatuto Social da Companhia, para alteração do seus
artigos 16º, 17º e 22º, para refletir a criação do cargo de Vice-Presidente de Operações aprovada na
deliberação anterior (b.5) consolidar o Estatuto Social da Companhia em decorrência da eventual
aprovação dos itens anteriores; DISPOSIÇÕES GERAIS: i) os acionistas deverão depositar, com
72 horas de antecedência, na sede social da Companhia, o respectivo comprovante de ações
escriturais, expedido pela instituição financeira depositária, na forma do artigo 22, Parágrafo
Segundo, do Estatuto Social e comparecer às Assembleias munido de documento de identidade
e/ou dos respectivos documentos societários; ii) a representação de acionista, por procurador,
deverá ser precedida de depósito do respectivo instrumento de procuração e do comprovante de
ações escriturais, expedido pela instituição financeira depositária, na sede da Companhia, com 72
horas de antecedência, na forma do artigo 22, Parágrafo Terceiro, do Estatuto Social; e iii) todos
os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na AGO/E, conforme previsto no Art.
6º, da Instrução CVM nº. 481/09 encontram-se à disposição dos acionistas, na sede da Companhia
e no seu site (www.cemar116.com.br), bem como no site da Comissão de Valores Mobiliários –
CVM (www.cvm.gov.br). São Luís (MA), 30 de março de 2016, Firmino Ferreira Sampaio Neto
- Presidente do Conselho de Administração.

O Ministério das Comunicações comunica aos interessados que realizará
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO SRP N.º 1/2016-MC,
cujo objeto é a aquisição de estações de trabalho móveis e assessórios para
uso corporativo, com suporte de serviços associados, incluindo prestação
de assistência técnica em garantia por 48 meses. O edital poderá ser
obtido a partir do dia 01/04/2016 no sítio do Ministério das Comunicações –
www.comunicacoes.gov.br, Comprasnet. – www.comprasnet.gov.br e no Edifício
Sede do Ministério das Comunicações, Bloco “R”, Sala 104 - Sobreloja. Data da
realização do Pregão: 14/04/2016 – 10:00 horas.

SANTIAGO CARVALHO GUEDES
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério das
Comunicações

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA
Uni-FACEF - CENTRO UNIVERSITÁRIO MUNICIPAL DE FRANCA
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 14/2016 – Concorrência Pública nº 01/2016, tipo Menor Preço Global - OBJETO: Contratação de empresa
especializada para execução de obras e serviços objetivando a construção do edifício anexo à unidade II do Centro Uni-
versitário Municipal de Franca – Uni-FACEF. Os envelopes Habilitação e Proposta deverão ser entregues até às 08h30min
do dia 03/05/2016. A sessão pública de abertura dos envelopes de Habilitação ocorrerá às 09h00min do dia 03/05/2016.
O edital e informações adicionais estarão disponíveis no site http://site.unifacef.com.br, a partir do dia 01/04/2016.
Franca (SP), 31 de março de 2016.
Prof. Alfredo José Machado Neto – Reitor
Publicação do Centro Universitário Municipal de Franca. Custo: R$ 540,00 § 3º do art. 86 da LOMF

1ª Vara Falência e Recuperações Judiciais/SP.
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Credores COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - 1ª VARA
FALÊNCIAERECUPERAÇÕESJUDICIAIS-Editalextraídodosautosnº1010111-27.2014.8.26.0037,correspondenteaoProcesso
de Recuperação Judicial das seguintes companhias: INEPAR S.A. INDÚSTRIA E CONSTRUÇÕES Em Recuperação Judicial;
INEPAR EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. Em Recuperação Judicial; INEPAR ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
S/A. Em Recuperação Judicial; IESA PROJETOS, EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. Em Recuperação Judicial; IESA ÓLEO
& GÁS S/A. Em Recuperação Judicial; INEPAR TELECOMUNICAÇÕES S/A. Em Recuperação Judicial; IESA TRANSPORTES
S/A. Em Recuperação Judicial; SADEFEM EQUIPAMENTOS E MONTAGENS S/A. Em Recuperação Judicial; TT BRASIL
ESTRUTURAS METÁLICAS S/A. Em Recuperação Judicial (em conjunto Grupo Inepar). O DOUTOR Daniel Carnio Costa, Juiz
de Direito da 1ª Vara de Falência e Recuperações Judiciais da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, F A Z S A B E R
que pelo presente edital ficam convocados todos os credores do Grupo Inepar para comparecerem e se reunirem em Assembleia
a ser realizada na Avenida Paulista, 735 - Bela Vista, São Paulo - SP, CEP 01311-100, Clube Homs S.P., no próximo dia 19 de
abril de 2016, em primeira convocação, com credenciamento a partir das 12:00 horas até as 15:00 horas, tendo a Assembleia
início às 15:00 horas, ocasião em que se realizará a assembleia com a presença dos credores titulares de mais da metade dos
créditos de cada classe, computados pelo valor, e, caso não haja quórum nesta ocasião, ficam desde já convocados os credores
para a realização, em segunda convocação, no mesmo local e hora, no dia 12 de maio de 2016, quando será realizada com a
presença de qualquer número de credores presentes. A presente Assembleia é convocada para que os credores deliberem apenas
e tão somente sobre a Cláusula 3.1.1 do Plano de Recuperação Judicial. Se regularizado o pagamento das parcelas trabalhistas
incontroversas antes da realização da assembleia de credores, esta estará automaticamente CANCELADA em razão da perda
de seu objeto para deliberação. A Assembleia será presidida pelo representante da Administradora Judicial nomeada por este
Juízo, a Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda. Os credores legitimados a participar que desejarem se fazer representar
por procurador, conforme disposto no art. 37, §4º, da Lei 11.101/05, deverão entregar, com antecedência mínima de 24 (vinte e
quatro) horas do início da Assembleia, à Administradora Judicial, Deloitte Touche Tohmatsu Consultores Ltda., em seu endereço,
Rua Henri Dunant, nº 1.383, Santo Amaro SP, CEP 04709-111, documento hábil que comprove seus poderes ou a indicação
das folhas dos autos do processo de Recuperação Judicial em que se encontrem tais documentos. Para que os Sindicatos dos
Trabalhadores possam representar seus associados, deverão observar o procedimento previsto no art. 37, §§5º e 6º, inciso I da
Lei 11.101/05. Os credores poderão obter cópia da Cláusula 3.1.1 do Plano de Recuperação Judicial a ser submetido à deliberação
de Assembleia pelo sítio eletrônico do Grupo Inepar (http://www.inepar.com.br/), no 1º Ofício de Falência e Recuperação Judicial
da Comarca da Capital do Estado de São Paulo, localizado na Praça João Mendes Jr. s/nº, 16º andar, sala 1610, Centro, São
Paulo-SP, ou no escritório da Administradora Judicial, mediante contato pelo e-mail ajinfra@deloitte.com. Será o presente edital
publicado e afixado na forma da lei. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, mandei expedir o presente edital que
será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. São Paulo, 30 de março de 2016.

A SPDM – ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MEDICINA – UTI MANDAQUI ADULTO, convida as empresas interessadas em
participar da Concorrência nº SE-07/2016 para Contratação de Empresa para

Prestação de Serviços Médicos Especializados na Unidade de Terapia Intensiva Adulta. O
Edital estará à disposição dos interessados somente no dia 11/04/2016 das 9h às 16h, no
Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro Luís Antônio
nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6123.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO TCE 17/16 - ABERTURA
DIRETORIA DE MATERIAIS - SEÇÃO DE LICITAÇÕES - DM-5

Encontra-se aberto o Pregão Eletrônico TCE nº 17/16 - Objeto do processo TC-A - 5.156/026/16,
visando à contratação de serviços de limpeza, asseio e conservação predial, visando à obtenção de
adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra, saneantes
domissanitários, materiais e equipamentos, a serem realizados nos prédios Sede, Anexos I e II.
A sessão pública será realizada por meio eletrônico no site da Bolsa Eletrônica de Compras:
www.bec.sp.gov.br (Pregão Eletrônico) com início previsto para 15/04/2016, às 10h. O edital na
íntegra será disponibilizado nos endereços eletrônicos: www.bec.sp.gov.br e www.tce.sp.gov.br.

Pregão, na Forma Eletrônica, nº 005/2016
OBJETO: Seleção e contratação de empresa para a prestação de serviços de
organização de eventos para atender Órgãos da Presidência da República,
em todo o território nacional.
INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA: 13/04/2016 – HORÁRIO: 09h30m.
LOCAL DE ABERTURA: Na internet, através do site
www.comprasgovernamentais.gov.br.
EDITAL: O edital está disponível na página eletrônica:
www.comprasgovernamentais.gov.br .

Brasília, 31 de março de 2016
Vesper Cristina Bandeira Cardelino

Pregoeira/PR

AVISO DE LICITAÇÃO

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

A ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO
DA MEDICINA - UNIDADES AFILIADAS, convida as empresas
interessadas em participar da Tomada de Preços nº SE-16/2016

para Prestação de Serviços de Análise de Efluentes, os editais estarão à
disposição dos interessados somente no dia 06/04/2016 das 9h às 16h, no
Hospital de Transplantes “Dr. Euryclides de Jesus Zerbini”, na Av. Brigadeiro
Luís Antonio nº 2.651, 2º andar - Gestão de Contratos, Tel.: (11) 3170.6111.

SÃOPAULO

CASAS
VENDA

V.MATILDE
CasadeCondomínioNova.157m2,
semidecorada3dorms,sendo1
suíte,2vagasprivativas,praça,
salade lazer,próxmetrô.R$550
mil.Facilito.RuaDoutorEdgarGarci-
aVieira,147,diretocomproprie-
tário.11-9.9509-8228.

cód. 92392075

COMUNICADOS

ABANDONODEEMPREGO
Solicitamosocomparecimentoda
Sra.MariaAparecidadoNascimen-
to,portadoradaCTPS68770,sé-
rie00241SP,noprazode3dias,
oseunãocomparecimentocarac-
terizaráabandonodeemprego,
conf. art.482Letra IdaCLT.
LucciClinicadeEstéticaeEmagre-
cimentoLtda.

ABANDONODEEMPREGO
Solicitamosocomparecimentoda
Sra.RitadosSantosBarboza,por-
tadoradaCTPS66909,série006
SP,noprazode3dias,oseunão
comparecimentocaracterizaráa-
bandonodeemprego,conf.art.
482Letra IdaCLT.LucciClinica
deEstéticaeEmagrecimento
Ltda.

ABANDONODEEMPREGO
Solicitamosocomparecimentodo
Sr.AntonioCarlosSilvaResende,
portadordaCTPS046626,série
00245SP,noprazode3dias,o
seunãocomparecimentocaracteri-
zaráabandonodeemprego, conf.
art. 482LetraIdaCLT.LucciCli-
nicadeEstéticaeEmagrecimento
Ltda.

DETETIVES
1A.A.ACTIVADETETIVES
Casosconj./Empr.At.GLS.Sig.
Abs.FotoseFilmagens.24h.
F:(11)3259-7758e3259-4826

ESOTERISMO
BENÇÃOESPIRITUAL
Alcanceasua.Amor,Saúde,Finan-
çasAfastaRivaleTodoMal.Pa-
guesóapósResultados.42Anos
CumprindoMição.(11)4114-6007

PARA ANUNCIAR NOS
CLASSIFICADOS FOLHA
LIGUE AGORA
11/3224-4000

ACOMPANHANTES

ACOMPANHANTES
MALICIACLUB
www.malicia.club

AMANDAR$300
FlatBelaVistaF:(11)941602233

AYARABELABAIANA
11-9.8391-3023/Tim

CAROLTRAVESTI LOIRA
Dot.atv/passHot/Moteis
acCartões(11)95803-1272
www.carolinamarques.co

CASAISSWING-SHOWS
Danceteria,Reservados,Labirinto,
eCinemaparaadéptoseinic.Ala-
medadosPamaris,Moema(11)
5531-4067www.innerclub.com.br

DIANAFATTINE95897-
8519
www.dianafattinesp.com.br

ESPACO.MAKITUBE.ZIP.NET
BIA95382-2704-LIZ96053-9860

JULIAC/MASS.(11)945835115
juliaa.com.br (11)94473-1269

LOIRA,MORENAEMULATA
Tes.. safadasetaradas3288.8828

RIHANNACANELAS.48 INIC.
24a.Violãodurinha3051-2890Jar-
dins

ROBERTAMULATASENSUAL
94196-7811. Jardins.Aceitocartões

ROCOROALOIRA32078055
$150Massagemativíssimaprof.

SARAMORENAROSA
Atend. c/local (11)98285-9381

TRAVESTIMASSAGISTALUXO
www.maos.zip.net972673108

CLÍNICASE
MASSAGENS

SAUNA HOUSE
Massagem, Shiatsu, Sauna,

Hidro, com Japonesas
Loiras, Morenas

Segunda à Sábado

Av. Brig. Luiz Antonio, 1278

www.saunahouse.com.br

Tel: (11) 3288-1818

AISHAPROMO2091-5891
Seja levadopormãosdefadae
descubraomelhorparas/prazer

ALEXMASSOTÂNTRIC.DEPIL.
(11)9.6361-8899

ALINEATENDOSÓBELAVISTA
MassEficazc/Amor.3263-0752

AM.BARTIVOLY
Saunaavapor,ótimaequipeacei-
tamostodosC.C.Estac. c/mano-
brista,àpartirdas15hs.Pompéia.
3871-4375.www.tivoly.com.br

ANAROSAMASSAGÓTRELAX
3532-0515www.spaanarosa.com

ANATOTALPRAZERPARAÍSO
belamassagem.com.br4102-1233

A.STRESS/TAILANDESA
PedrasQuentes,Reiki,Depilação
2093-0194/97066-3329Carrão

CAMOMILLA
Promoçãopagtoemdin.1hora,
R$150meiahoraR$100.Ótima
Equipe.F:5536-3251/50936952
www.camomillaspa.com.br

CLÍNICAOISHII
Venhadesfrutardeumabelamas-
sagem,conheçanossaspromoções
elindasmassagistas,F:5531-4499

CLÍNICAVISON
Venharelaxarna+aconchegante
clínicacomapresentaçãoaovivo
das+BELASmassagistas2/6ªf
11/22hsábado12/20h3277.4711

CONGONHAS
LindaEquipe,estrutura5*,aolado
doAeroporto.Fone:5561-0126

CRISMASSAGEM3461-7328
AmelhordeSãoPaulo.V.Leopold.

ELLYMASSAGC/BEIJOGREGO
façodepilação5539-0433(Paraíso)

ESPAÇOPAMPLONA
Massagem3487-9833/3496-3245

ESPAÇOSAMADHI
ValoresPromocionaisde
Inauguração. (11)36284717

EUEELAS.COM
VoltenaSemanaeGanhe50%de
desc.,2ªàsab., 14às01hR.Pi-
resdaMota,494,32092756px
Paulista

EXTASETOTALMASS
www.tantralotus.com.br
GIOVANA(11)2366-4934

LUIZAFÉLIX95984-9976
Depilaçãoemassagemcomdescon-
to.Paraíso.www.luizafelix.com.br

MASSAGEM
NURU
sensual corporalnovasmassagistas
www.espacoabsolut.com
Fone:2822-2040

MASSAGEMSANTACRUZ
espacosantacruzmassagens.com.br

MASSAGEMTÂNTRICA
MaisEnergiaePrazer.
www.neozenspa.com.br
(11)5083-1486/2769-0040

MELHORDESP
tântricataidepilbanhoturcoôfuro
2641-1810spamassagem.com.br

PROMOÇÃO$250EM
DINHEIRO
TântricanoJardins(11)3061-1481
www.spamandala.com.br

ATENDIMENTO ON-LINE FOLHA:
SIMPLES, DIRETO E INTELIGENTE.

Você, assinante, tem mais um canal de comunicação direto com a Folha: o ATENDIMENTO ON-LINE.
Converse em tempo real com um de nossos atendentes para solicitar serviços, tirar suas dúvidas e interagir.
De segunda a sexta-feira, das 7h às 20h. Sábados, domingos e feriados, das 7h às 13h.
Acesse: www.folha.com.br/atendimento

Estre SPI Ambiental S.A.
CNPJ sob nº 10.541.089/0001-57

Abandono de Emprego
A empresa Estre SPI Ambiental S.A. inscrita no CNPJ sob nº 10.541.089/0001-57 estabelecida na Rua Sororó, 77 KM 02,
Bairro Liberdade, CEP 68500-000, cidade de Marabá / PA vem por meio deste, convocar os Senhores (as) Marcelo Pereira
Ramos, portador da CTPS nº 26958, série nº 66-PA, a comparecer no seu local de trabalho para tratar assuntos de seu
interesse no prazo de 48 horas, o não comparecimento acarretará em sanções administrativas conforme Art. 482 da CLT.
Por ser verdade, data e assina. Ribeirão Preto, 29 de março de 2016. (31/03/2016 e 01, 02/04/2016)

Equatorial Energia S.A.
CNPJ/MF nº 03.220.438/0001-73
NIRE 2130000938-8 - Companhia Aberta de Capital Autorizado

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente, ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem na Assembleia Geral
Ordinária (“AGO”) a ser realizada, em primeira convocação, no dia 15 de abril de 2016, às
10:00 horas, na sede social da Companhia, na Alameda A, Quadra SQS, nº 100, Loteamento
Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, na Cidade de São Luís, Estado do Maranhão,
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (a) tomar as contas dos Administradores,
examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, o Parecer dos
Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao exercício social encerrado
em 31.12.2015; (b) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício social de 2015;
(c) deliberar sobre o pagamento de dividendos; (d) fixar a remuneração global anual dos
administradores para o exercício 2016; (e) deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal,
eleição dos seus membros e fixação dos respectivos honorários. DISPOSIÇÕES GERAIS:
i) os acionistas deverão depositar, na sede social da Companhia, o respectivo comprovante
de ações escriturais, expedido pela instituição financeira depositária e comparecer à AGO
munido de documento de identidade e/ou dos respectivos documentos societários; ii) A
representação de acionista, por procurador, deverá ser precedida de depósito do respectivo
instrumento de procuração, na sede da Companhia, e do comprovante de ações escriturais,
expedido pela instituição financeira depositária; e iii) todos os documentos pertinentes às
matérias a serem debatidas na AGO, conforme previsto no Art. 6º, da Instrução CVM nº. 481/09
encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede da Companhia e no seu sítio eletrônico
(www.equatorialenergia.com.br), bem como no sítio eletrônico da Comissão de Valores
Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br). Nos termos do parágrafo terceiro do Artigo 1º da
Instrução CVM 165/91, alterada pela Instrução CVM 282/98, o percentual mínimo de participação
no capital social votante necessário à requisição da adoção do processo de voto múltiplo na
Assembleia é de 5%, observado o prazo de até 48 (quarenta e oito) horas antes da realização da
Assembleia para tal requisição. São Luís (MA), 31 de março de 2016. Firmino Ferreira Sampaio
Neto - Presidente do Conselho de Administração.

CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S.A. - CELPA
CNPJ/MF nº 04.895.728/0001-80

NIRE nº 15.300.007.232
Assembleia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Pelo presente, ficam convidados os senhores acionistas a se reunirem na Assembleia Geral Ordinária
(“AGO”) a ser realizada, em primeira convocação, no dia 14 de abril de 2016, às 09:00 horas, na
sede social da Companhia, na Rodovia Augusto Montenegro, s/nº, Km 8,5, Bairro Coqueiro, na
Cidade de Belém, estado do Pará, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) AGO: (a.1)
tomar as contas dos Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da
Companhia, o Parecer dos Auditores Independentes e o Parecer do Conselho Fiscal relativos ao
exercício social encerrado em 31.12.2016; (a.2) deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
exercício social de 2015; (a.3) deliberar sobre o pagamento de dividendos; (a.4) fixar a remuneração
global anual dos administradores para o exercício social de 2016; e (a.5) deliberar sobre a eleição
dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 2016 e fixação da
remuneração do referido Conselho. DISPOSIÇÕES GERAIS: i) Os acionistas deverão depositar,
com 72 horas de antecedência, na sede social da Companhia, o respectivo comprovante de ações
escriturais, expedido pela instituição financeira depositária e comparecer às Assembleias munido de
documento de identidade; ii) A representação de acionista, por procurador, deverá ser precedida de
depósito do respectivo instrumento de procuração e do comprovante de ações escriturais, expedido
pela instituição financeira depositária, na sede da Companhia, com 72 horas de antecedência; e iii)
Todos os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na AGO, conforme previsto no Art.
6º, da Instrução CVM nº. 481/09 encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data, na
sede da Companhia e no seu site (www.celpa.riweb.com.br), bem como no site da Comissão de
Valores Mobiliários – CVM (www.cvm.gov.br). Belém (PA), 30 de março de 2016. Firmino Ferreira
Sampaio Neto - Presidente do Conselho de Administração.


