
02 de Março de 2013 A  Folha da Região

Fone: 3673-2188 - Rua Cel. José Vilella, nº 31 - Centro
         Rua Mato Grosso, nº 34 (Ao lado Açougue do Dinho)

  Sempre há um bom motivo para levar a beleza e o carinho das

flores para as pessoas que são importantes em nossas vidas.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL

COPEAGRO - Cooperativa Agropecuária de Tambaú e Região
Assembleia Geral Ordinária

De acordo com o estatuto social, ficam os senhores cooperados da COPEAGRO - Cooperativa
Agropecuária de Tambaú e Região, convocados para uma Assembléia Geral Ordinária a realizar-se
no dia 26 de Março de 2013, às 17:30 horas no Escritório na Rua Salvador Porto nº 1.015, Conjunto
Habitacional Jardim Padre Donizetti, em primeira convocação, com a presença de dois terços (2/3)
dos cooperados em condições de votar; se não houver número legal, a Assembleia reúne-se uma hora
após, com a presença de metade mais um do número de associados, em segunda convocação,
persistindo a falta de número, a Assembleia realizar-se-á uma hora após, em terceira e última
convocação, com presença de pelo menos oito (10) cooperados para deliberar os assuntos seguintes:

ORDEM DO DIA
" Prestação de Contas - Balanço de 2012; Adesão de novos participantes; Desligamento de

cooperados; Eleição do Novo Conselho Fiscal; Assuntos Gerais.

Grupo Teatral Engasga Gato de ator tambauense ganha
prêmio CPT de Teatro

O grupo teatral Engasga
Gato ganhou pela primeira vez o
prêmio CPT de Teatro 2012, da
Cooperativa Paulista de Teatro.
O grupo ribeirãopretano, levou
o prêmio pelo espaço em que
ocupa localizado no tradicional
Edifício Diederichen, no centro
da cidade. A premiação
aconteceu na última segunda-
feira, 25 de fevereiro, em São
Paulo, vários grupos teatrais e
artistas de todo Estado
participaram da seleção. O
troféu foi dado aos melhores nos
palcos no último ano pela
Cooperativa Paulista de Teatro.

O grupo Teatral Engasga
Gato utiliza como sede, ensaios,
oficinas e apresentações é o
último andar do tradicional
Edifício, chamado por eles de
Telhado Cultural. "Nos sentimos
honrados por receber este
prêmio. Entendemos como um
fôlego para continuar
trabalhando", explica a atriz,
Poliana Savegnago.

O Prêmio CPT tem como
objetivo priorizar o trabalho
coletivo em relação aos
individuais, sem excluí-los.  Um
exemplo disso é a premiação do
melhor elenco e não apenas o
melhor ator e atriz.

ENGASGA GATO
O grupo Teatral Engasga

Gato esta comemorando cinco
anos com muito trabalho pela
frente. O grupo é responsável
pela Mostra Gira-Sola, em
parceria com o Sesc Ribeirão,
que esta em sua 5ª edição. Além
da 2ª edição do Projeto

Revirarua - reconhecendo o
centro da cidade, que esta em
fase de captação de recursos. O
Revirarua é um projeto
aprovado na Secretaria de
Estado da Cultura no Programa
de Ação Cultural (PROAC) - ICMS.
E tem como objetivo ocupar o

espaço público e os patrimônios
históricos do Centro da cidade
com ações artísticas e culturais,
os dois projetos acontecem no
segundo semestre de 2013.

A sede do grupo fica no
histórico Edifício Diederichsen,
inaugurado em 1936, que

mantém vivo até hoje seu caráter
híbrido de alojar
estabelecimentos comerciais
de toda natureza: hotel, galpão
de grupo artístico, escola de
yoga e apartamentos
domicil iares. Através da
convivência diária com o
Centro de Ribeirão Preto, o
grupo insere-se nesta
realidade, e mantém uma troca
peculiar com comerciários,
vendedores ambulantes,
artistas de rua, moradores e
transeuntes que influenciam
tanto seu ritmo de trabalho
quanto sua visão artística.

A pluralidade artística é
característica íntrínseca do
Engasga Gato desde seu
nascimento, e movimenta-se
cada vez mais no sentido de
agregar as diversas realidades
que compõem a cena
cultural local.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 19/01/2013
Alterações que se fazem necessárias, referente ocorrências do

dia 24/01/2013 e de outras providências

 A Associação dos Moradores dos Conjuntos Habitacionais Padre Donizetti
I, Padre Donizetti II, Wanderley Assalim e Jardim Paraíso, sede provisória
localizada ao Salão Paroquial São Sebastião á Praça São Sebastião s/nº, bairro
Conjunto Habitacional Padre Donizetti I, inscrita no CNPJ - MF sob o nº 02.274.960/
0001-75, Registro Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Tambaú–SP sob o nº
138, Declarada Utilidade Pública Municipal Lei 1.595 de 05/02/1999, nos termos
estabelecidos no Estatuto Social da Associação de Moradores. Convocam os
Associados para participarem da Assembléia Ordinária dos Associados, em
conformidade ao Edital de Convocação publicado nos jornais local da cidade de
Tambaú-SP em 19/01/2013; se faz necessário realizar alterações devido o
falecimento de Diretor ocorrido no dia 24/01/2013 e mudança no horário da
realização da Assembléia que será das 13h00min as 14h00min. E de outras
providencias conforme rege no Estatuto da Associação:- Título I - Capítulo
Primeiro, Artigo 4º item XV, §3º, Título II, Capítulo Segundo, Artigo 14, letras (a) e
(b), e Artigo 15 que estabelece instalação mínima para um quorum da presença
da metade dos Associados, em primeira convocação, e com qualquer número,
em segunda convocação, meia hora depois. E Capítulo Quarto- Do Conselho Fiscal,
Artigo 32 e § 2º. O Conselho Fiscal estará nesta Assembléia elegendo e dando
posse ao novo Presidente do Conselho Fiscal em conformidade ao Regimento
Interno da Associação. Fica inalteradas a data (09/03/2013)  e  Local (Salão
Paroquial São Sebastião), da realização da Assembléia e o Capítulo Terceiro,
Artigo 26 item I e Artigo 28 item II estabelecidos no Edital de 19/01/2013.

  Tambaú, 26 de Fevereiro de 2013.

    Antonio Steter
 Presidente


