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SURG – CIA DE SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO DE GUARAPUAVA
       CNPJ/MF 75.646.273/0001-07

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convidamos os senhores acionistas a se reunirem em Assembléia 
Geral Extratordinária no próximo dia 08 de Agosto de 2022, às 17 
horas, na sede social da Companhia, na Rua Afonso Botelho, 63, 
em Guarapuava, Estado do Paraná, a fim de deliberarem sobre as 
seguintes ordens do dia:
I Aporte de Capital.
II Outros assuntos de interesse social.

Guarapuava – Pr, 18 de Julho de 2022.
A Diretoria

DELFT ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ/MF n.º 07.092.327/0001-80 - NIRE 41 3 0006965 4

AVISO AOS ACIONISTAS
Em cumprimento ao disposto nos artigos 133 e 294 da Lei nº 6.404/76 e alterações 
posteriores, a Administração da Delft Administração e Participações S/A (“Companhia”) 
comunica que os documentos a que se referem os incisos I a IV do referido artigo, relativo 
aos exercícios sociais encerrados em 2019, 2020 e 2021, encontram-se a disposição dos 
Senhores acionistas na sede da Companhia, localizada na Rua Cecílio Toniolo, nº 50, 2º 
andar, conjunto 22, bairro Portão, CEP 80.320-160, em Curitiba, Estado do Paraná.

Curitiba, 18 de julho de 2022. 
Delft Administração e Participações S/A (Atilano de Oms Sobrinho e Rubens Gerigk).

TOTAL LINHAS AÉREAS S.A.
CNPJ nº 32.068.363/0001-55

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam os Srs. Acionistas convocados a se reunirem, em 1ª convocação, no dia 
27/07/2022, às 14:00 (catorze) horas, de forma exclusivamente digital, por meio 
de link encaminhado pela Diretoria, a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM 
DO  DIA: 1 - Alteração e reforma do Estatuto Social da Companhia, especialmente 
dos Artigos 2º, 5º, 8º e 22º a 26º. As informações e documentos relacionados à 
matéria a ser deliberada estão disponíveis aos acionistas na sede da Companhia.

Curitiba/PR, 18 de julho de 2022
ALFREDO MEISTER NETO

Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
COPADUBO S/A

Sociedade Anônima de Capital Fechado
CNPJ nº 27.918.834/0001-37

NIRE 413.00297231
Ficam convocados os senhores acionistas da Copadubo S./A.,
CNPJ 27.918.834/0001-37, na forma do seu Estatuto Social, para
participarem  da  Assembleia  Geral  Extraordinária  -  AGE,  a  ser
realizada no dia  04 de Agosto de 2022, às 17:00h, em primeira
convocação, com a totalidade de seus acionistas e, às 17:30h, em
segunda  convocação, com  qualquer  número  de  acionistas
presentes, na sede do Sindicato dos Transportadores Rodoviários
Autônomos de Bens de Paranaguá, situada na Avenida Gabriel de
Lara,  2247,  Rocio,  Paranaguá,  PR,  a  fim  de  se  versar  sobre  a
seguinte  ordem  do  dia: a)  exame  e  discussão  sobre  a
transferência/cessão  de  bens  imóveis  integrantes  das
matrículas  63.189  e  63.190  do  Registro  Imobiliário  de
Paranaguá-Pr a ser realizada pela Copadubo Transportes S/A.
b) exame, discussão e aprovação sobre a concessão de crédito
em valor previamente definido para aquisição de caçambas; c)
exame, discussão e aprovação para intermediação de crédito
bancário  com  a  finalidade  de  proporcionar  reforma  de
caçambas;  d)  exame,  discussão  e  aprovação  sobre  a
continuidade da concessão de crédito financeiro aprovado em
assembléia anterior, em valor nela definido, com a finalidade de
reforma  de  caminhões. Informações  Gerais:  O  acionista,  seu
representante  legal  ou procurador,  para participar  da Assembleia
deverá observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei nº
6.404/76, apresentando o documento hábil de sua identificação. Em
razão ainda da pandemia mundial de Covid-19, serão tomadas
todas as medidas sanitárias indispensáveis  para a  realização de
uma reunião segura a todos.
Paranaguá, 04 de Julho de 2022.
Presidente do Conselho de Administração.
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