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SOCIEDADE BRASILEIRA DE AUTORES, COMPOSITORES E ES-
CRITORES DE MÚSICA SBACEM

CNPJ 33.780.222/0001-23
EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA/AGO-

E
A Diretoria da SBACEM - Sociedade Brasileira de Autores, Compo-
sitores e Escritores de Música, nos termos do art.29º, parágrafo III, do
Estatuto Social, convoca seus associados para a Assembleia Geral
Ordinária (AGO-E) a realizar-se no dia 30 de Junho de 2020, às
12:00 horas, na sede social, na Av. Paisagista José Silva de Azevedo
Neto, n. 200-Bl 2 - sala 401- Barra da Tijuca-RJ, em primeira con-
vocação e em segunda e última convocação, às 12:30 horas, para
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Eleição da Diretoria
e do Conselho Fiscal da SBACEM para o triênio 2020/22; 2) A vo-
tação dos Associados presentes terá início às 12 h e encerrar-se-á às
18 horas. A proclamação dos eleitos ocorrerá às 19 horas. Rio de Ja-
neiro,15 de junho de 2020. Fernando Alberto da Silva / Diretor Pre-
sidente - Clailton Gil Miranda dos Santos / Diretor Secretário.

Id: 2256167

GRUPO DE MODA SOMA S.A.
CNPJ/ME nº 10.285.590/0001-08 - NIRE 33.3.0031538-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA: O Presidente do Conselho de Administração da Grupo de
Moda SOMA S.A. (“Companhia”), Sr. Marcello Ribeiro Bastos, convida
os Senhores Acionistas da Companhia para se reunirem na Assem-
bleia Geral Extraordinária digital com transmissão online, a ser rea-
lizada às 10h do dia 1º/07/2020 (“Assembleia”), no escritório corpo-
rativo da Grupo de Moda SOMA S.A. (“Companhia”), na Cidade do
RJ/RJ, na Rua Aristides Lobo, nº 71, Rio Comprido, CEP: 20.250-450,
a fim de deliberarem sobre as seguintes matérias constantes da or-
dem do dia: (1) a eleição e caracterização dos candidatos indicados
como conselheiros independentes e a alteração da composição do
Conselho de Administração da Companhia; e (2) a reforma e conso-
lidação do Estatuto Social da Companhia para adaptá-lo às exigências
legais e regulamentares de companhia aberta e ao regulamento do
Novo Mercado. Informações Gerais: - Poderão participar das Assem-
bleias os acionistas titulares de ações ordinárias, nominativas e sem
valor nominal, emitidas pela Companhia, por si, seus representantes
legais ou procuradores, desde que sejam titulares das referidas ações.

- As informações e documentação necessárias para a análise de or-
dem do dia acima encontram-se disponíveis na sede da Companhia. -
Devido a pandemia do coronavírus, a Assembleia Geral Extraordiná-

ria será realizada de forma digital, pela internet, com a utilização de
link que será enviado aos acionistas da Companhia. RJ, 16/06/2020.
MARCELLO RIBEIRO BASTOS - Presidente do Conselho de Adminis-
tração.

Id: 2255768

KISSILA ESTÉTICA E COSMÉTICOS LTDA
CNPJ: 30.230.596/0001-87

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS

As sócias são convocadas para reunião na Av. Rio Branco 185, sala
2105, no Centro da Cidade do RJ, dia 29/06/2020, às 10hs, para de-
liberar sobre a única ordem do dia: extinção da sociedade. Atencio-
samente, Kissila Maciel Cabral Soares (sócia-Administradora majoritá-
ria).

Id: 2255594

Você fala 
conosco por aqui!
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Canal aberto para o 
cidadão fazer reclamações, 

críticas, sugestões, elogios e 
pedidos de orientação

0800 025 3231

www.tce.rj.gov.br

ouvidoria@tce.rj.gov.br
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