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PRODEPE – PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO
EDITAL DE NÃO CONCORRENCIA

A empresa EPLAST COMERCIO DE MATERIAL PLASTICO 
EIRELI., CNPJ no MF sob o n. 14.237.060/0003-07, localizada a 
Rua Republica Eslovaca, 443, Galpãp F, Ala A, Muribeca, Jaboatão 
dos Guararapes – PE, atendendo a exigência contida no art.13, da 
lei 11.675, de 11 de outubro de 1999, e no art. 17, do decreto 
21.959, de 27 de dezembro de 1999, faz saber aos interessados 
que comercializam os produtos a seguir indicados, pleiteando 
para tanto os benefícios Þ scais e Þ nanceiros estabelecidos pelo 
PRODEPE na modalidade de comercio importador atacadista e 
central de distribuição, e convoca a quem produza bem similar a 
apresentar comprovação da fabricação a Diretoria de Negócios 
da Agencia de Desenvolvimento de Pernambuco – AD DIPER, no 
prazo Máximo de 15 (quinze) dias contados a partir da data de 
publicação deste edital. A listagem dos produtos está disponível 
no site da AD Diper no seguinte http://www.addiper.pe.gov.br/
index.php/0302018-eplast-comercio-de-material-plastico-eireli/. 
Endereço para correspondência: Agencia de Desenvolvimento de 
Pernambuco – AD DIPER – Av. Conselheiro Rosa e Silva, 347, 
Espinheiro, Recife – PE, CEP – 52020-220.                       

(103267)

PRODEPE – PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE 

PERNAMBUCO
EDITAL DE NÃO CONCORRENCIA

A empresa TRON CONTROLES ELÉTRICOS LTDA., CNPJ no 
MF sob o n. 24.441.206/0001-15, localizada a Rua Ministro Mário 
Andreazza, 03. Quadra N, Parqtel, Módulo 8, Várzea, Recife – 
PE, atendendo a exigência contida no art.13, da lei 11.675, de 11 
de outubro de 1999, e no art. 17, do decreto 21.959, de 27 de 

dezembro de 1999, faz saber aos interessados que comercializam 
os produtos a seguir indicados, pleiteando para tanto os 
benefícios Þ scais e Þ nanceiros estabelecidos pelo PRODEPE 
na modalidade de comercio importador atacadista e central de 
distribuição, e convoca a quem produza bem similar a apresentar 
comprovação da fabricação a Diretoria de Negócios da Agencia de 
Desenvolvimento de Pernambuco – AD DIPER, no prazo Máximo 
de 15 (quinze) dias contados a partir da data de publicação deste 
edital. A listagem dos produtos está disponível no site da AD Diper 
no seguinte http://www.addiper.pe.gov.br/index.php/0312018-
tron-controles-eletricos-ltda/. Endereço para correspondência: 
Agencia de Desenvolvimento de Pernambuco – AD DIPER – Av. 
Conselheiro Rosa e Silva, 347, Espinheiro, Recife – PE, CEP – 
52020-220.

(103264)

RESHOPPING PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 04.497.075/0001-80

NIRE 26300012057
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO. Pelo 
presente, Þ cam convocados os senhores acionistas desta 
Sociedade a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que se 
realizará, na sede social, situada na Av. Eng. Antônio de Góes, 60, 
sala 902, subunidade 01, 9° andar, Pina, Recife/PE, às 10:00h do 
dia 13 de agosto de 2018, a Þ m de deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: AGO: a) Tomar as contas dos administradores e 
examinar, discutir e votar sobre as demonstrações Þ nanceiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2017; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício 
e a distribuição de dividendos; d) Deliberar sobre Eleição dos 
membros da diretoria; e) Outros assuntos correlatos e de 
interesse da sociedade. Recife, 31 de julho de 2018. José Eduardo 
Mendonça Filho – Diretor.

(103088)

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
DE PERNAMBUCO S.A. - AD DIPER

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE AGE
Ficam convidados os acionistas desta Agência a se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada na Av. Cons. Rosa 
e Silva, 347, Graças, Recife/PE, às 10h, do dia 07/08/2018, para 
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) alteração do Estatuto 
Social, criação de Þ lial e retiÞ cação do capital social; b) outros assuntos 
correlatos e de interesse da sociedade.   Recife, 27 de julho de 2018.

Jáder Aurélio Gouveia Lemos Neto
Presidente do Conselho de Administração 

(F)

EDITAL PARA PUBLICAÇÃO DE 
CONDOMÍNIO

Faço saber a todos quantos o presente edital virem dele noticia 
tiverem e a quem interessar
Possa, que a parte da GAJA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ nº 
24.946.781/0001-70, com sede na
Av. República do Líbano, 251 – Empresarial Riomar, torre “b” , 
sala 2404, Pina, Recife-PE;
Apresentaram para registro, do CONDOMINIO RESERVA DA 
SERRA, com área total de gleba
60.378,62m² (sessenta mil trezentos e setenta e oito metros 
sessenta e dois centímetros quadrados), Área dos lotes 
40.918,12m² (quarenta mil novecentos e dezoito metros e noventa 
e nove centímetros quadrados), Sistema Viário 11.852,12m² 
(onze mil oitocentos e cinquenta e dois metros e doze centímetro 
quadrados); Área institucionais (Equipamentos urbanos) – 
1.708,00m² (mil setecentos e oito metros quadrados); Área de 
uso público – Verde – (Sistema de lazer) – 5.899,51m² (cinco mil 
oitocentos e noventa e nove metros e cinquenta e um centímetros 
quadrados), constituído 164 (cento e sessenta e quatro) lotes, 
distribuídos em 07 (sete) quadras , identiÞ cadas em ordem 

alfabética de “A a H”; Limitando-se : ao norte com a BR-232, ao 
sul com térreas do Espolio de Paulo Cesar Elihimas de Carvalho, 
ao leste com terras de Alexandre Godoy Carvalho, para registro 
em 30 dias e para que chegue ao conhecimento de todos os 
interessados e a quem interessar possa, é passado o presente 
edital para publicação pela imprensa .
Dado e passado nesta comarca de Serra Talhada,  26 de julho de 
2018 Josmélia Alves Vasconcelos Soares – Escrevente substituta

(103268)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Escolinha de Arte do Recife convoca os seus associados e 
a comunidade geral para a Assembleia Geral Extraordinária para 
aprovação da reforma do estatuto e eleição da sua nova diretoria, 
a ser realizada na sua sede, localizada na Rua do Cupim, nº 124, 
Graça – Recife/PE, no dia 10 de agosto de 2018, às 18h.

Everson Melquiades Araújo Silva
Diretor Técnico                               (A/D)

FEDERAÇÃO PERNAMBUCANA DE LUTAS 
ASSOCIADAS

O presidente da FPLA de acordo com suas obrigações estatutárias 
nos artigos. 15 alínea I e II, 16, 17 18 e 22II e III resolve convocar 
as associações Þ liadas, clubes e academias aÞ liadas para a AGO 
que se realizará no dia 1 de setembro de 2018 com primeira 
chamada as 10:00 hs e em segunda chamada para as 11:00 
hs para tratar dos seguintes assuntos: Filiações, Eleições para 
Presidente , vice Presidente e nova diretoria, Reforma do Estatuto, 
regimento interno,TJD e demais assuntos. A AGO terá como local 
o Estádio Gigante do Agreste, endereço a Av. Ebenézer Furtado 
Gueiros S/N, bairro Severiano de Morais Filho, Garanhuns-PE.

Recife 1 de Agosto de 2018 – Álvaro Morais – Presidente
(103256)

Finsol Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e à Empresa de Pequeno Porte S.A.

“pro

rata die”

ad referendum

(103266)


