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AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS – ANA 
CNPJ nº 04.204.444/0001-08 

SUPERINTENDÊNCIA DE REGULAÇÃO 
DESPACHO DO SUPERINTENDENTE 

O SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS - ANA, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista a delegação de competência que lhe foi atribuída pela Portaria nº 84, de 12 de dezembro de 2002, e em 
conformidade com a Resolução nº 193, de 05 de maio de 2003, torna público que, no período de 1 a 30/03/2012, foram 
requeridas e encontram-se em análise as seguintes solicitações de outorga de direito de uso de recursos hídricos de domínio 
da União: 

Agropecuária Labrunier Ltda, Reservatório da UHE de Sobradinho (rio São Francisco), Município de Casa 
Nova/Bahia, irrigação. 

Álvaro José Moraes de Matos Brechbuehler, rio Itanhém ou Alcobaça, Município de Medeiros Neto/Bahia, irrigação. 
Asa Indústria e Comércio Ltda., rio São Francisco, Município de Casa Nova/Bahia, irrigação. 
Braspeixe S.A, Açude Moxotó (rio São Francisco), Município de Gloria/Bahia, renovação, aquicultura (Fazendas 

BRA-01, BRA-02, BRA-03 e BRA-04). 
Elenite Assunção Soares, Açude Público Anagé (rio Gavião), Município de Caraíbas/Bahia, irrigação. 
Jaime Oliveira do Amor, rio São Francisco, Município de Muquém do São Francisco/Bahia, Irrigação. 
Janet Vanderley Castro Pinto, rio Pardo, Município de Encruzilhada/Bahia, irrigação. 
José Ednaldo Barbosa da Silva, rio São Francisco, Município de Rodelas/Bahia, Irrigação. 
Joás Alves Lins, rio São Francisco, Município de Curaçá/Bahia, irrigação. 
José Maria Mendes, Reservatório da UHE de Sobradinho (rio São Francisco), município de Casa Nova/Bahia, 

irrigação, renovação. 
Ministério da Pesca e Aquicultura - MPA, Açude Rômulo Campos (rio Jacurici), Itiúba/Bahia, aquicultura, preventiva. 
Mônica Pedrosa de Miranda, rio São Francisco, Município de Juazeiro/Bahia, irrigação. 
Suzano Papel Celulose S.A, rio Mucuri, Município de Mucuri/Bahia, Indústria, alteração. 

FRANCISCO LOPES VIANA 

EMPRESA EDITORA A TARDE S/A 
CNPJ 15111297/0001-30

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Empresa Editora A TARDE S/A, para se reunirem 
em Assembléias Extraordinária, a se realizar às 11:00 horas, do dia  18   de  abril  de  2012, em 
sua sede  Social, na Rua Prof. Milton Cayres de Brito, 204 –  Caminho das Árvores, nesta Capital, 
a fim de deliberarem sobre a  seguinte ordem do dia:  
                       1 -   A vacancia por motivo de saude da Presidente 

                        2 -   Aprovar a posse provisoria do Superintendente até a realização da Eleição da
                                Diretoria 
                        3 -   O que ocorrer de interêsse da Sociedade 

                                                             Salvador, 04  de   abril    de 2012 
                                                                              A  Diretoria 

ATLANTA TÁXI AÉREO S.A.

CNPJ – 15.130.057/0001-82

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos que se encontram à disposição dos Senhores Acionistas, na sede da Companhia, localizada na Rua Carlos 
Alberto de Oliveira, 258 – Itinga, Lauro de Freitas-Ba., os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos 
ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011. Salvador, 26 de março de 2012. A DIRETORIA

COMPANHIA BAIANA DE PESQUISA MINERAL – CBPM 
CNPJ/MF N° 13.554.910/0001-68 

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 
CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os Senhores Acionistas da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral – CBPM a se reunirem em 
Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 27 de abril de 2012, às 9 horas, na sede da sociedade, na Avenida 4ª do 
Centro Administrativo da Bahia,  
n. 460, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

I. Tomada das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31.12.2011; 

II. Eleição de membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal; 
III. Aumento do capital; 
IV. Transferência da Subvenção Econômica; 
V. Pagamento dos dividendos os exercícios de 2010 e 2011; 
VI. O que ocorrer. 

Salvador, 10 de abril de 2012. 
O Conselho de Administração 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA
COMPANHIA DE CAPITAL ABERTO

CNPJ Nº 15.144.017/0001-90

NIRE Nº 293.00014290

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
EDITAL DE SEGUNDA CONVOCAÇÃO

Convidamos os Senhores Acionistas desta Companhia a se reunirem no dia 26 de abril de 2012, às 10:30 horas, em sua 
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deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Apreciação e aprovação das contas dos administradores, incluindo o Relatório da Administração e as Demonstrações 
C'$%$&!',% -#%&+:D%$1%"% #"+#4%,!&!,#"+ #E3"'/+,! #.F/!,$+ #G$"!D!$"!$/! -#,!H!,!$/! #%+#!F!,&I&'+# +&'%)#B$"+#!:#
31.12.2011.

2. Aprovação da destinação do lucro líquido, incluindo a proposta do orçamento de capital e da distribuição de dividendos.

3. Eleição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Mesa da Assembleia, conforme Estatuto 

Social da Companhia, "!B$'JK+#"%#,!:3$!,%JK+#L)+M%)#"+ #%":'$' /,%"+,! #"%#9+:D%$1'%?

Para o requerimento do sistema de voto múltiplo para a eleição dos membros do Conselho de Administração, faz-se necessário 
efetuar o requerimento correspondente até às 10:30 horas do dia 24 de abril de 2012, além de ser imprescindível que o(s) 
acionista(s) interessado(s) detenha(m), pelo menos, 6% (seis por cento) do capital votante, consoante determina a Instrução 
CVM nº 165/91, conforme alterada pela Instrução CVM nº 282/98.

Em conformidade com o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, os documentos relativos aos assuntos referidos na 
ordem do dia encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia, estando também disponíveis na rede mundial 
de computadores, na página da Companhia (www.alba.com.br), na página da CVM e da BM&FBOVESPA.

Caso não possa estar presente à Assembleia Geral, o Acionista poderá ser representado por procurador, observadas as regras 
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caso de acionistas residentes no Brasil ou consularizados em caso de acionistas residentes no exterior, sejam depositados na 
sede da Companhia com até 03 (três) dias de antecedência da realização da Assembleia Geral.

O Acionista, seu representante legal ou procurador deverá comparecer à Assembleia Geral munidos dos documentos hábeis de 
sua identidade e, conforme aplicável, comprovação de poderes para a representação, bem como deverá apresentar comprovante 
expedido pela instituição depositária das ações de sua titularidade.

Salvador, 09 de abril de 2012.
Paulo Sérgio Freire de Carvalho Gonçalves Tourinho

Presidente do Conselho de Administração.

DETEN QUÍMICA S.A.
CNPJ/MF nº 13.546.106/0001-37

NIRE 29.300.004-511

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

Os acionistas da DETEN QUÍMICA S.A. são convocados para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas 
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seguinte ordem do dia: I - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: a) tomada de contas dos administradores, exame e votação das 
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remuneração dos Administradores. II- ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: a) alteração do Estatuto Social, nos seus artigos 
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de interesse geral. Camaçari, 10 de abril de 2012 - Pedro Miró - Presidente do Conselho de Administração.

METANOR S.A. - METANOL DO NORDESTE
Companhia Aberta

CNPJ Nº 16.234.171/0001-15
NIRE Nº 29300011410

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Na forma das disposições legais e estatutárias, são convocados os Senhores Acionistas da Metanor S.A. – Metanol do Nordeste, 
a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 26 de abril de 2012, às 14 horas, na sede da Companhia, 
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das contas dos Administradores, exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras acompanhadas do Relatório dos 
Auditores Independentes e do Relatório da Administração, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; 
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Assembleia: a) os acionistas cujas ações estejam registradas em seu nome, no livro competente, até 8 (oito) dias antes da data da 
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24 de março de 2012, na sede social da Companhia, bem como nos websites da Companhia (]]]J3*"$'+8J4+3J=8) e da 
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SANSUY S/A. INDUSTRIA DE PLÁSTICOS
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

São convidados os Senhores Acionistas para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária , no próximo dia 27 de abril de 
2012, às 10,00 horas, na sede social, à Rua dos Plásticos, 761, Área Industrial Leste, COPEC., Camaçari, Estado da Bahia, 
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exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 
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membros do Conselho Fiscal, para o exercício de 2012. Em atendimento ao disposto na Instrução CVM. no 282, de 26/06/98, 
que alterou a Instrução CVM. no 165, de 11/12/91, informamos que o percentual mínimo de participação no capital social 
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-se disponíveis na BM&FBovespa S/A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, na CVM – Comissão de Valores Mobiliários 
e na sede social da Companhia os documentos pertinentes às matérias que serão deliberadas na Assembléia Geral Ordinária.
Poderão participar da Assembléia Geral os senhores Acionistas com inscrição de seus nomes nos livros próprios da Compa-
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Conselho de Administração

SOCIEDADE DE CAPITAL ABERTO
CNPJ/MF. no 14.807.945/0001-24

NIRE. 29300067482
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