
 
 
 
 
 

 

 

 

ÁPICE SECURITIZADORA S.A. 

COMPANHIA ABERTA  

CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 

NIRE 35.300.444.957 
 
 

AVISO AOS ACIONISTAS 

 

Comunicamos que se encontram à disposição dos Acionistas da Companhia, na sede social 

da Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, Cj. 12, São Paulo, os documentos referidos no 

Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 

2014. 

 

 

São Paulo, 31 de março de 2015. 
 

 

FERNANDO CESAR BRASILEIRO 

Presidente do Conselho de Administração 
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Cervejarias Reunidas Skol Caracu S.A.
CNPJ nº 33.719.311/0001-64
Relatório da Administração

A Administração da Companhia apresenta às V.Sas., as demonstrações contábeis dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2014 e 2013, elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Jaguariúna, 30 de março de 2015

Balanço Patrimonial (Em milhares de de reais)
2014 2013

Ativo circulante 345.845 73.873
Ativo não circulante 5.049.615 3.892.585

  
Total do ativo 5.395.460 3.966.458

2014 2013
Passivo circulante 1.607.545 1.042.590
Passivo não circulante 34.125 4.224
Patrimônio líquido 3.753.790 2.919.644
Total do passivo e patrimônio líquido 5.395.460 3.966.458

Demonstrações dos Resultados 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes (Em milhares de reais)
2014 2013

Lucro líquido do exercício 280.144 318.019
Ganhos de participação – (277)
Ganhos e perdas atuariais reflexos (9.508) 22.230
Conversão reflexa 86.018 47.671
Hedge reflexo (338) 5.860
Resultado líquido reconhecido 
 no resultado abrangente

  
76.172 75.484

Resultado abrangente do exercício 356.316 393.503
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)

Capital social Reservas de capital Reservas de lucros Outros resultados abrangentes Lucros acumulados Total
Saldo em 31 de dezembro de 2012 1.756.794 7.142 459.815 (22.621) 8.290 2.209.420
Lucro líquido do exercício – – – – 318.019 318.019
Outros movimentos 310.201 6.520 326.309 75.484 326.309 392.205
Saldo em 31 de dezembro de 2013 2.066.995 13.662 786.124 52.863 – 2.919.644
Lucro líquido do exercício – – – – 280.144 280.144
Outros movimentos 508.410 3.972 280.144 (34.552) (280.144) 554.002
Saldo em 31 de dezembro de 2014 2.575.405 17.634 1.066.268 94.483 – 3.753.790

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Em milhares de reais)
2014 2013

Lucro líquido do exercício 280.144 318.019
Ajustes do lucro líquido do exercício (214.351) (320.081)
Atividades operacionais 405.394 150.095
Atividades de investimento (903.658) (458.567)
Atividades financeiras 508.410 316.721
Movimento líquido no caixa 10.146 8.249
Caixa no início do exercício 8.986 737
Caixa no final do exercício 19.132 8.986

Contadora
Silvia Aparecida Vieira Ramos 

CRC 1SP240597/O-0
As demonstrações contábeis completas estão disponíveis aos acionistas da administração da Companhia

Diretoria
João Mauricio Giffoni de Castro Neves - Diretor Geral

Nelson José Jamel - Diretor
Pedro de Abreu Mariani - Diretor

Alexandre Médicis da Silveira - Diretor

2014 2013
Receita líquida 216.053 –
Custo dos produtos vendidos (167.018) –
Lucro bruto 49.035 –
Despesas e receitas, líquidas (195.169) (2.818)
Prejuizo operacional (146.134) (2.818)
Resultado financeiro líquido 11.044 9.839
Resultados de coligadas 375.642 313.165
Lucro antes do IR e CS 240.552 320.186
IR e CS 39.592 (2.167)
Lucro líquido do exercício 280.144 318.019
Lucro por ação (R$) 59.949,50 78.776,07

CNPJ Nº 62.545.686/0001-53 - NIRE nº 35.300025211
Assembleia Geral Extraordinária

Data, hora e local: 26 de dezembro de 2013, às 14 horas, na sede social da Oxiteno S.A. Indústria 
e Comércio (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 1.343, 7º andar, na 
Cidade e Estado de São Paulo. Presença: Compareceu à Assembleia acionista representando a 
totalidade do capital social. Publicações: Edital de Convocação: Dispensada a publicação de edi-
tais, na forma do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6404/76. Mesa: João Benjamin Parolin – Presi-
dente. Ana Paula Santoro Coria – Secretária. Ordem do dia e deliberações: 1. Aprovada a lavratu-
ra da ata desta Assembleia em forma de sumário, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 130 da 
Lei nº 6.404/76, e autorizada sua publicação com omissão das assinaturas, na forma do parágrafo 
2º do mesmo dispositivo. 2. Aprovado o aumento do capital social da Companhia, que passará de 
R$ 1.393.570.000,00 (um bilhão, trezentos e noventa e três milhões, quinhentos e setenta mil Re-
ais) para R$ 1.743.570.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta e três milhões, quinhentos e seten-
ta mil Reais), sendo que o valor do aumento de capital, no montante de R$ 350.000.000,00 (trezentos 
e cinquenta milhões de Reais), será totalmente subscrito e integralizado pela única acionista da Com-
panhia. 3. O aumento do capital social não acarretará na emissão de novas ações da Companhia. 4. 
Em razão da deliberação aprovada no item 2 acima, fica também aprovada a alteração do artigo 4º do 
Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º - O capital 
social é de R$ 1.743.570.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta e três milhões, quinhentos e se-
tenta mil Reais), dividido em 35.102.127 (trinta e cinco milhões, cento e duas mil, cento e vinte e sete) 
ações ordinárias registradas, sem valor nominal.” 5. Diante das deliberações aprovadas nos itens 2 e 
4 supra, fica aprovada a consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos do Anexo I à 
presente ata. Observações: O Presidente da Mesa informou que todas as deliberações foram apro-
vadas por unanimidade de votos dos acionistas presentes. Nada mais havendo a tratar, foram encer-
rados os trabalhos e lavrada a presente Ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. aa) 
ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES S.A., na qualidade de Acionista; JOÃO BENJAMIN PAROLIN, na 
qualidade de Diretor Superintendente e Presidente da Mesa; e ANA PAULA SANTORO CORIA, na 
qualidade de Secretária da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. 
São Paulo, 26 de dezembro de 2013. Ana Paula Santoro Coria - Secretária da Mesa. JUCESP nº 
199.736/14-5 em 23/05/2014. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício. ANEXO I - ESTA-
TUTO SOCIAL CONSOLIDADO DA OXITENO S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO. CAPITULO I - De-
nominação, Sede, Objeto e Duração. Artigo 1° - Sob a denominação de Oxiteno S.A. Indústria e 
Comércio, está constituída uma sociedade anônima, com sede e foro na Capital de São Paulo, regen-
do-se por este estatuto e pela legislação aplicável. Parágrafo Único: Poderão ser instalados e fecha-
dos escritórios, depósitos e filiais, dentro e fora do território nacional, quando e onde a Diretoria julgar 
conveniente. Artigo 2° - A Sociedade tem por objeto a industrialização do eteno e outros derivados do 
petróleo; a fabricação de produtos químicos e petroquímicos, incluindo produtos fitossanitários; o be-
neficiamento, industrialização, transporte, exportação, importação e comércio de produtos químicos e 
petroquímicos ou seus derivados, incluindo produtos fitossanitários; a prestação de serviços técnicos 
e assessoria técnica; assessoria e consultoria em geral; a realização de pesquisas e outras atividades 
de desenvolvimento relacionados com os objetivos sociais. Parágrafo Único: A sociedade poderá 
participar de outras sociedades como sócia, quotista ou acionista, de empreendimentos comerciais 
ou industriais e na exploração de outras atividades conexas. Artigo 3° - O prazo de duração da so-
ciedade é indeterminado. CAPITULO II - Capital Social e Ações. Artigo 4º - O capital social é de 
R$ 1.743.570.000,00 (um bilhão, setecentos e quarenta e três milhões, quinhentos e setenta mil Re-
ais), dividido em 35.102.127 (trinta e cinco milhões, cento e duas mil, cento e vinte e sete) ações or-
dinárias registradas, sem valor nominal. CAPITULO III - Assembleia Geral. Artigo 5º - A Assembleia 
Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao término do 
exercício social, e extraordinariamente, sempre que os interesses da sociedade o exigirem. Paragrafo 
1°: A Assembleia Geral será convocada pelo Diretor Superintendente, devendo a mesa que dirigir os 
trabalhos ser escolhida pelos acionistas presentes. Paragrafo 2°: Poderão tomar parte na Assembleia 
Geral os acionistas cujas ações estejam registradas em seu nome, no livro próprio, até 03 (três) dias 
antes da data de realização da Assembleia. CAPITULO IV - Administração. Artigo 6° - A sociedade 
será administrada por uma Diretoria, composta de até 07 (sete) membros, acionistas ou não, residen-
tes no País, sendo um Diretor Superintendente e até 06 (seis) Diretores sem denominação específica, 
eleitos em Assembleia para um mandato de 02 (dois) anos, admitida a reeleição. Parágrafo 1°: Os 
Diretores serão investidos nos seus cargos mediante assinatura do termo de posse no livro compe-
tente e permanecerão no exercício de seus cargos até a eleição e posse de seus substitutos. Paragra-
fo 2°: A Assembleia Geral fixará globalmente a remuneração dos Diretores. CAPITULO V - Da Direto-
ria. Artigo 7° - Compete à Diretoria: a) por qualquer de seus membros, representar a sociedade, ativa 
ou passivamente, em juízo ou fora dele; b) praticar todos e quaisquer atos necessários ao funciona-
mento da sociedade, exceto os de competência da Assembleia Geral; c) reunir-se, sempre que os 
negócios sociais o exigirem, para deliberar sobre assuntos de interesse da sociedade, lavrando-se 
atas de suas resoluções em livro próprio, ou por sistema mecanizado; d) transigir, celebrar acordos, 
renunciar a direitos, prestar fianças, adquirir, permutar, alienar, onerar e renunciar por qualquer forma, 
bens e direitos; e) decidir sobre os planos de expansão ou de redução de atividades; f) decidir sobre 
a abertura de filiais, agências, sucursais, depósitos e escritórios, fora do território nacional; g) deliberar 
sobre o encaminhamento à Assembleia Geral de proposta sobre resgate ou conversão de ações, 
debêntures ou obrigações, destinação de lucros e reservas e elevação do capital social; h) decidir 
sobre venda, licenciamento ou desistência sobre patentes, marcas registradas, técnicas ou segredos 
de fabricação. Parágrafo Único: As matérias referidas nos itens “d”, quando superior a 3% do patrimô-
nio líquido, “e”, “f’, “g” e “h” serão deliberadas em reunião da Diretoria. Artigo 8 - A sociedade somente 
se obriga pela assinatura conjunta de 02 (dois) diretores ou pela assinatura de procurador que possua 
poderes expressos para a prática do ato. Paragrafo 1°: A sociedade poderá constituir procuradores 
com poderes para representá-la em conjunto ou individualmente, sendo que o instrumento respectivo 
deverá ser assinado por dois Diretores e especificará os poderes e o prazo de validade, que não ex-
cederá a um ano, salvo, quanto à cláusula “ad-judicia”. Para a emissão e o endosso de cheques e 
duplicatas, o mandato será outorgado a dois procuradores, para agirem sempre em conjunto, ou a um 
procurador, para agir em conjunto com um Diretor. Parágrafo 2°: A sociedade poderá se obrigar pela 
assinatura de um único Diretor, mediante prévia deliberação da Diretoria, especificados, na ata, os 
poderes conferidos. Excepcionalmente o Diretor Superintendente poderá autorizar tal representação, 
“ad-referendum” da Diretoria. Artigo 9 - Compete ao Diretor Superintendente: a) supervisionar e orien-
tar as atividades da Diretoria; b) convocar e presidir as reuniões da Diretoria; c) convocar as Assem-
bleias Gerais; d) cumprir e fazer cumprir as resoluções da Assembleia Geral, zelando pela observân-
cia da lei e do estatuto social; e) organizar o relatório anual das atividades da sociedade e submetê-la 
à Assembleia Geral; f) decidir sobre o rateio da remuneração global da Diretoria, fixada pela Assem-
bleia Geral. Artigo 10 - A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada pelo Diretor Superintendente ou 
pelos demais Diretores em conjunto e deliberará por maioria de votos. Parágrafo 1°: O quorum mínimo 
para deliberação da Diretoria será de três quintos dos Diretores em exercício. Parágrafo 2°: O Diretor 
Superintendente, além do seu voto, terá o voto de desempate. CAPITULO VI - Conselho Fiscal. Ar-
tigo 11 - O Conselho Fiscal é de funcionamento não permanente e quando instalado, exercerá as 
atribuições previstas em lei. CAPITULO VII - Exercício Social e Distribuição de Lucros. Artigo 12 - 
O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão elaboradas as demons-
trações financeiras previstas em lei. Paragrafo 1°: A Diretoria poderá, quando julgar conveniente, 
mandar levantar balanços especiais e, com base nos referidos balanços, declarar dividendos interca-
lares à conta de lucros apurados, bem como declarar dividendos intermediários à conta de lucros 
acumulados ou de reservas de lucros existentes no ultimo balanço. Parágrafo 2°: Levantado o balanço 
e feitas as deduções, amortizações e depreciações determinadas por lei, o lucro terá a seguinte 
destinação: a) 5% (cinco por cento) do lucro líquido para constituição do fundo de reserva legal, até 
que alcance 20% (vinte por cento) do capital social; b) 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido 
para a distribuição de um dividendo anual mínimo obrigatório, ressalvadas as hipóteses previstas em 
lei e neste Estatuto, compensados os dividendos semestrais e intermediários e/ou intercalares que 
tenham sido eventualmente declarados no exercício; c) a importância eventualmente estabelecida 
pela Assembleia Geral, para gratificação aos administradores, observados os limites legais. Paragrafo 
3°: O saldo remanescente do lucro terá a destinação que for determinada pela Assembleia Geral. 
Paragrafo 4°: Os dividendos não reclamados não renderão juros e prescreverão em favor da socieda-
de no prazo de 03 (três) anos, a contar da data em que tenham sido postos à disposição do acionista. 
CAPITULO VIII - Disposições Gerais. Artigo 13 - A sociedade entrará em liquidação nos casos pre-
vistos em lei, competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação, nomear o liquidante 
e o Conselho Fiscal, se solicitado pelos acionistas. Artigo 14 - A sociedade observará os acordos de 
acionistas arquivados na sede social e averbará nos livros de Registro de Acoes Nominativas e nos 
Certificados de ações as obrigações e ônus deles decorrentes.

UTC Participações S.A.
CNPJ/MF nº 02.164.892/0001-91 – NIRE 35.300.388.623

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 25 de fevereiro de 2015
Data, Hora e Local: 25/02/2015, às 10 horas, na sede social. Convocação e Presenças: Presente os Acionistas que 
representam a totalidade do capital social da Companhia, ficando assim dispensada a convocação. Mesa: Francisco Assis 
de Oliveira Rocha – Presidente; Flavio Giacobbe – Secretário. Ordem do Dia: Deliberar sobre a (i) outorga de garantia 
fidejussória na modalidade aval solidário com os demais avalistas (“Garantia Fidejussória”), para fins de assegurar o cabal 
cumprimento de todas as obrigações principais e acessórias, bem como das penas convencionais, custas e despesas 
judiciais ou extrajudiciais, tributos, e similares, que os Bancos (conforme definido abaixo) incorram e/ou venham a incorrer 
para a cobrança de seu crédito, assumidas pela Aeroportos Brasil – Viracopos S.A. (“Viracopos”) em toda(s) a(s) cédula(s) 
de crédito bancário emitidas ou a serem emitidas em favor dos bancos Itaú Unibanco S/A, o Banco do Brasil S.A., o Banco 
Bradesco S.A. (“Bancos”), no montante total de até R$ 260.000.000,00, inclusive para os fins da cessão da posição 
contratual e assunção da dívida das CCBs ABSA (conforme abaixo definido), nos termos do item “iii” abaixo (“Empréstimo 
Viracopos”); (ii) aprovação da celebração, pela Companhia, na qualidade de acionista indireta de Viracopos, de aditamento 
ao contrato de suporte de acionistas, celebrado em 06/11/2014 pela Aeroportos Brasil S.A. (“ABSA”), pelos Bancos, pela 
Companhia, pela TPI – Triunfo Participações e Investimentos S.A. (“TPI”) e pela Viracopos., na qualidade de interveniente 
anuente (“Aditamento ao ESA”), por meio do qual a Companhia se obriga a realizar aportes de capital na ABSA de forma 
solidária com os demais acionistas, em determinadas situações a serem previstas em tal contrato, inclusive relacionadas 
ao cumprimento das obrigações do Empréstimo Viracopos, conforme previsto em tal instrumento; (iii) aprovar a celebração, 
como interveniente-anuente, do contrato de cessão de posição contratual e assunção de dívida, por meio do qual a ABSA 
cede e transfere para Viracopos, em caráter irrevogável e irretratável, sua posição contratual e a dívida de curto prazo, bem 
como todos seus direitos e obrigações, principais e acessórios, presentes e futuros, devida pela ABSA e/ou seus avalistas, 
decorrentes das cédulas de crédito bancário citadas na alínea (iv) a seguir (“Contrato de Cessão de Posição Contratual 
e Assunção de Dívida”); (iv) aprovar a celebração dos aditivos (a) da cédula de crédito bancário nº 101114110002600; 
(b) da cédula de crédito bancário 2372002110110001; e (c) da cédula de crédito bancário nº 191.100.550, cada uma no 
valor de R$ 50.000.000,00, emitidas, respectivamente, em favor dos Bancos e contando com a Companhia e a TPI como 
avalistas solidários (em conjunto denominadas “CCBs ABSA”) ou, alternativamente, emissão de novas cédulas de crédito 
bancário em substituição às CCBs ABSA para fins de formalização da cessão da posição contratual e assunção da dívida das 
CCBs ABSA por Viracopos; e (v) a autorização para os Diretores e procuradores da Companhia tomarem todas as medidas 
necessárias para efetivar a outorga da Garantia Fidejussória, a celebração do Aditivo ao ESA, dos aditivos às CCBs ABSA 
(ou emissão de novas cédulas de crédito bancário em substituição às CCBs ABSA) e do Contrato de Cessão de Posição 
Contratual e Assunção de Dívida, ora aprovados, incluindo, mas não se limitando, (a) a definição, negociação e aprovação 
dos termos e condições da Garantia Fidejussória, do Aditamento ao ESA e do Contrato de Cessão de Posição Contratual 
e Assunção de Dívida; (b) a prática de todos os atos necessários à efetivação da Garantia Fidejussória, do Aditamento ao 
ESA, dos aditivos às CCBs ABSA (ou emissão de novas cédulas de crédito bancário em substituição às CCBs ABSA) e do 
Contrato de Cessão de Posição Contratual e Assunção de Dívida, tais como a realização das assinaturas nos documentos 
necessários à efetivação das aprovações consignadas nesta ata, assim como a celebração de quaisquer aditamentos, 
instrumentos, contratos, procurações, notificações, na qualidade de parte e/ou interveniente anuente bem como (c) a 
representação perante todas e quaisquer entidades privadas ou públicas competentes, necessárias à implementação do 
Empréstimo Viracopos, a outorga da Garantia Fidejussória, a celebração do Aditamento ao ESA, dos aditivos às CCBs ABSA 
(ou emissão de novas cédulas de crédito bancário em substituição às CCBs ABSA) e do Contrato de Cessão de Posição 
Contratual e Assunção de Dívida. Ratificam-se neste ato, todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia para a 
efetivação do Empréstimo Viracopos, a outorga da Garantia Fidejussória, a celebração do Aditamento ao ESA, dos aditivos 
às CCBs ABSA (ou emissão de novas cédulas de crédito bancário em substituição às CCBs ABSA) e do Contrato de Cessão 
de Posição Contratual e Assunção de Dívida. Deliberações: Após análise e discussão, os acionistas da Companhia, por 
unanimidade de votos, sem restrições, decidiram por aprovar a totalidade das matérias listadas na Ordem do Dia acima. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi a presente ata lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os 
presentes, a saber: Ricardo Ribeiro Pessôa (por procuração Francisco Assis de Oliveira Rocha e João de Teive e Argollo), 
Francisco Assis de Oliveira Rocha e João de Teive e Argollo. São Paulo, 25/02/2015. Assinaturas: Francisco Assis de Oliveira 
Rocha – Presidente; Flavio Giacobbe – Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob nº 123.195/15-9 em 18/03/2015. 
Flávia Regina Britto – Secretária Geral.

CENTRO DE REFERÊNCIA E TREINAMENTO-DST/Aids
GERÊNCIA ADMINISTRATIVA - NÚCLEO DE COMPRAS E GESTÃO DE CONTRATOS

Rua Santa Cruz, nº 81 – 1º. Andar - Fone/Fax: 5571-7226
COMUNICADO

Acha-se aberta no Núcleo de Compras e Gestão de Contratos, da Gerência Administrativa, do
Centro de Referência e Treinamento – DST/Aids, à Rua Santa Cruz, 81 – 1º andar – Vila Mariana – São
Paulo/SP, a licitação na Modalidade de Pregão Eletrônico nº 040/2015, do tipo menor preço, processo nº
001.0011.000.608/2014, objetivando a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA/SEGURANÇA
PATRIMONIAL E VIGILÂNCIA ELETRÔNICA, sob o regime de empreitada por preço unitário. A sessão de
processamento do Pregão Eletrônico será realizada nesta unidade por intermédio da “Bolsa Eletrônica de Compras
do Governo do Estado de São Paulo – Sistema BEC/SP”, no dia 15/04/2015, a partir das 14:00 horas.
O Edital será disponibilizado para consulta na Internet no endereço www.imprensaoficial.sp.gov.br., opção e-
negociospublicos e www.bec.sp.gov.br, ou www.bec.fazenda.sp.gov.br. Opção “pregão eletrônico”. Mais
informações poderão ser obtidas através do fone/fax: (011) 5571-7226.

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EDITAL

SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE

ÁPICE SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta  - CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos que se encontram à disposição dos Acionistas da Companhia, na sede social na Avenida Santo Amaro, 
nº 48, 1º andar, Conjunto 12, São Paulo, os documentos referidos no Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014.  São Paulo, 31 de março de 2015.

Fernando Cesar Brasileiro - Presidente do Conselho de Administração

AVISO DE LICITAÇÃO
Encontra-se aberta na Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Monte Alegre do Sul, a
seguinte licitação: PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2015.
OBJETO “Contratação de empresa especializada, para a aquisição de veículos 0 KM, para o
Departamento de Educação e Departamento Administração e Finanças do Município, conforme
especificado no Anexo I, integrante deste Edital. Sessão de entrega de envelopes: 15 de abril de 2015 até às
09:00 horas, no Serviço de Protocolo e Expediente da Prefeitura de Monte Alegre do Sul.
Local para informações e obtenção do instrumento convocatório e seus anexos: Diretoria
Municipal da Administração do Município, à rua Capitão José Inácio, 91 – centro – Monte Alegre do Sul – SP,
Telefone: (19) 38991911, sitio: montealegredosul.sp.gov.br.

Monte Alegre do Sul, 30 de março de 2015.
Carlos Alberto Aparecido de Aguiar - Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral
de Monte Alegre do Sul

DECLARAÇÃO À PRAÇA
Declaramos a quem interessar possa que a empresa PROTOCOLO INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE VESTUÁRIO LTDA. com sede no endereço: Rua Jose Leonarde 
Sobrinho, 40 - Jardim Nova Toledo, CEP: 37630-000, Toledo - MG, e CNPJ  
nº 12.630.359/0001-21, foi vítima do delito de DIFAMAÇÃO capitulado no artigo 139 
do Código Penal Brasileiro, através de falso email encaminhado a empresa Hering, 
causando o mesmo inúmeros dissabores e transtornos à referida empresa, e desta 
forma todos os esforços estão sendo envidados para descobrir o autor do fato, para 
que venha a responder cível e criminalmente pelo ato praticado, tendo sido elaborado 
o boletim de ocorrência 68/2015 bem como instaurado o competente inquérito policial 
sob nº 079/2015 perante a 4ª DIG - Delegacia de Investigações Gerais do DEIC 
(Departamento Estadual de Investigações Criminais).

que possa produzir os seus legais e jurídicos efeitos de direito, dando publicidade a 
terceiros e a toda coletividade em geral.

PROTOCOLO INDÚSTRIA E COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA.

Informe Publicitário

EDITAL
GABINETE DO COORDENADOR
Despacho do Coordenador de Saúde 26/03/2015
PROCESSO: 001.0001.000.596/2015
INTERESSADO: Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos  
de Saúde.
ASSUNTO: Aquisição de Medicamentos - Especilizados.
Pregão Eletrônico nº 037/2015 - Oferta de Compra 090189000012015OC00031
Em atenção à informação nº 2.324/2.015 às fls. 46 que acolho, autorizo a 
REVOGAÇÃO da oferta de compras nº 090189000012015OC00031, referente ao 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 037/2015 - PROCESSO Nº 001.0001.000.596/2015.
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HAUSCENTER S.A. - C.N.P.J. nº 56.444.250/0001-75 - Companhia Aberta - Rua Estados Unidos, nº 1.093, sala 8, São Paulo/SP

Aos Acionistas e Administradores da
HAUSCENTER S.A. - São Paulo - SP
Examinamos as demonstrações contábeis da HAUSCENTER S.A. (Com -
panhia) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de
2014 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abran-
gente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, corres-
pondente ao exercício findo naquela data, assim como o resumo das prin-
cipais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabili dade
da administração sobre as demonstrações contábeis: A administração
da empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação des-
sas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabili-
dade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis
com base em nossa auditoria, que é conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumpri-
mento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planeja-
da e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma audito-
ria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demons-
trações contábeis. Os procedimentos selecionados dependem do julga-
mento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude

ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles inter-
nos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demons-
trações contábeis da Empresa, para planejar os procedimentos de audito-
ria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expres-
sar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Empresa.
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas con-
tábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela
administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstra-
ções contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de au -
ditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas,
apresentam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição
patrimonial e financeira da Hauscenter S.A. em 31 de dezembro de 2014,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exer-
cício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil. Ênfase: Como mencionado na nota explicativa nº 5, a empresa pos-
sui 11.300 debêntures em circulação, sem vencimento, resgatáveis so -
mente em caso de inadimplência do emissor e/ou descumprimento das re -
gras estatutárias às quais são assegurados: (a) atualização monetária do
principal pelo IGP-M FGV; e (b) participação no resultado operacional,
conforme definido na referida nota explicativa. Ademais, os valores contá-
beis dos ativos da empresa aproximam-se de seus valores de mercado, os
quais se apresentam menor em R$ 561.720 mil, se comparados ao total de
suas obrigações. Nessas condições, caso o resgate das debêntures seja
necessário no futuro, a continuidade normal das operações estará vincula-
da à geração de recursos próprios e/ou à valorização dos investimentos

em imóveis de renda e, eventualmente, à repactuação da remuneração
das debêntures, adequando-a a capacidade de geração de recursos do
empreendimento, fatores estes que poderiam permitir uma possível liqui-
dação de seus passivos. As demonstrações contábeis não incluem quais-
quer ajustes relativos à reclassificação dos valores dos ativos ou quanto
aos valores e classificação de passivos que poderiam ser necessários em
função da resolução desta incerteza. Outros assuntos: Demonstração
do valor adicionado: Examinamos, também, a demonstração do valor
adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014,
elaborada sob a responsabilidade da empresa, cuja apresentação é re -
querida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e
como informação suplementar pelas IFRS que não requerem a apresenta-
ção da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimen-
tos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão ade-
quadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em re -
lação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Auditoria dos
valores correspondentes ao exercício anterior: Os valores correspon-
dentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013, foram anteriormen-
te auditados por nós que emitimos relatório sem qualificação datado em 12
de fevereiro de 2014, com os mesmos assuntos descritos no parágrafo de
“Ênfase” acima.

Brasília-DF, 24 de março de 2015
GLOBAL AUDITORES INDEPENDENTES

CRC/DF nº 000810/O - “S” SP
Carmen Zelaide Colombo

CRC/RS nº 051031/O-9-T-DF - “S” SP

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

calendário de 1999, no qual o auditor fiscal da receita federal considera
como indedutível o valor de MR$ 6 correspondentes aos valores contabili-
zados a título de remuneração das debêntures naquele ano calendário. A
administração da Hauscenter promoveu através de seus assessores jurídi-
cos, tempestivamente em 14.06.2004 IMPUGNAÇÃO à referida autuação,
a qual se encontra em julgamento. Considerando-se que os prejuízos fis-
cais e base de cálculo negativa da contribuição social são superiores aos
valores questionados pelo auditor fiscal da receita federal, esses valores
não implicarão em cobrança adicional de tributos, apenas redução das
bases negativas, caso a impugnação seja considerada improcedente até a
última instância. Por essa razão deixou-se de efetuar provisão para essa
contingência. 7. CAPITAL SOCIAL: O Capital social em 31.12.2014, total-
mente integralizado, estava representado por 2.327 ações ordinárias nomi-
nativas sem valor nominal. De acordo com o art. 18 do Estatuto Social,
dependerão de aprovação de debenturistas, com os quoruns de delibera-
ções constantes dos itens I e II seguintes: I. Com quorum mínimo de 75%
das debêntures em circulação, matérias sobre: a. Aumento da participação
da Hauscenter como co-proprietária do WTC-SP; b. Venda, cessão ou
qualquer forma de alienação das quotas representativas do WTC-SP; e c.
Novas emissões de debêntures. II. Com quorum de 100% das debêntures
em circulação, matérias sobre: a. Alterações estatutárias que, direta ou
indiretamente, possam alterar as condições desta emissão e/ou composi-

ção do Conselho de Administração; b. Cisão, fusão ou incorporação; c.
Será assegurada a comunhão de debenturistas, representada por todas
as séries de debêntures em circulação, pelos acionistas da Emissora; d. A
indicação da totalidade de membros do Conselho de Administração da
Empresa de modo que os debenturistas participem das decisões sobre o
voto da Hauscenter nas Assembléias de Condomínio Civil e do
Condomínio Horizontal do WTC-SP; e e. Que não serão distribuídos divi-
dendos pela Hauscenter, enquanto se verificar quaisquer debêntures em
circulação. 8. INSTRUMENTOS FINANCEIROS: Em 31.12.2014, os ins-
trumentos financeiros registrados no balanço estão substancialmente
representados pelas aplicações financeiras e debêntures. O valor contábil
das aplicações financeiras aproxima-se de seu correspondente valor de
mercado. Às debêntures é assegurada remuneração variável equivalente à
participação proporcional no resultado operacional disponível como co-
proprietária do “World Trade Center de São Paulo” acrescidos de outros
encargos contratuais. Essas debêntures não possuem vencimento e não
poderão ser resgatadas, exceto nos casos de inadimplência das obriga-
ções pela Empresa emissora e/ou descumprimento das regras estatutá-
rias. Devido a estas características a Empresa não possui informações
acerca do valor de mercado destas debêntures. Durante o exercício de
2014 a Empresa não realizou operações que possam ser caracterizadas
como derivativos. 9. DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA: A

demonstração dos fluxos de caixa está sendo apresentada pelo método
direto, assim, apresentamos abaixo a conciliação entre o lucro líquido apu-
rado no período e o respectivo fluxo de caixa operacional (valores em R$):

2014 2013
Lucro Líquido do Exercício (25.920) (35.364)
Ajustes por: (+)Depreciação 5.620 5.620
(-)Aumento de outras contas do AC – (17)
(-)Aumento de outras contas do ANC – (61)
(-)Redução em contas e outras obrigações a pagar (13) (23)
(+)Atualização de obrigações com debenturistas 21.558 30.737
(+)Pamento de obrigação com debenturistas
apropriação ao resultado 25.559 24.991
Caixa Líquido das Atividades Operacionais 26.804 25.883
10. COBERTURA DE SEGUROS (NÃO AUDITADO): Em 31.12.2014, os
investimentos em imóveis de renda estavam cobertos por seguros contra-
tados pelo Condomínio Civil World Trade Center de São Paulo, em valores
considerados suficientes para cobrir eventuais perdas. 11. EVENTO
RELEVANTE: Conforme deliberado na AGO/E de 30.04.2014, por ques-
tões operacionais e de logística, foi aprovada a mudança de endereço da
sede social da Companhia, para a Rua Estados Unidos n° 1093, Sala 8,
Bairro Jardim América, CEP 01427-001, São Paulo/SP.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2014 E 31.12.2013 (valores expressos em Real Mil)continuação

Eurus V Energias Renováveis S.A.
CNPJ/MF nº 10.797.901/0001-00 

Aviso aos Acionistas
Informamos que se encontram à disposição dos acionistas, na Avenida 
Dr. Cardoso de Melo, 1184, 7° andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, 
os documentos relativos ao exercício social findo em 31.12.2014,
nos termos do artigo 133 da Lei 6.404/76. 

São Paulo, 31 de março de 2015
Andre Dorf - Diretor Presidente

SUZANO HOLDING S.A.
Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 60.651.809/0001-05 - NIRE 35 3 0001186 4
AVISO AOS ACIONISTAS

Informamos aos acionistas da Suzano Holding S.A. que os documentos do 
Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 se encontram à sua disposição, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, nesta Capital. São 
Paulo, 30 de março de 2015. Orlando de Souza Dias - Diretor de 
Relações com Investidores. 

WF WIND HOLDING VIII S.A.
CNPJ/MF nº 10.655.020/0001-54

Aviso aos Acionistas
Informamos que se encontram à disposição dos acionistas na Aveni-
da Dr. Cardoso de Melo, 1184, 7º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP,
os documentos relativos ao exercício social findo em 31.12.14, nos
termos do Artigo 133 da Lei 6.404/76.

São Paulo, 30 de março de 2015
Andre Dorf - Diretor Presidente 

Terra dos Vales S.A.
CNPJ nº 07.697.895/0001-04 - NIRE nº 35.300.333.918

Aviso aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na Rua dos
Pinheiros, 610, conjunto 55, Município de São Paulo, Estado de
São Paulo, os documentos mencionados no Artigo 133 da Lei nº
6.404/76, relat ivos ao exercício f indo em 30 de junho de 2014.

São Paulo, 27 de março de 2015.
                                    Diretoria   (28.31/03/2015 e 01/04/2015)

WF WIND HOLDING VII S.A.
CNPJ/MF nº 10.655.486/0001-50

Aviso aos Acionistas
Informamos que se encontram à disposição dos acionistas na Avenida
Dr. Cardoso de Melo, 1184, 7º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, os
documentos relativos ao exercício social findo em 31.12.14, nos termos do
Artigo 133 da Lei 6.404/76.

São Paulo, 30 de março de 2015
Andre Dorf - Diretor Presidente

Pado S.A.
Industrial, Comercial e Importadora

CNPJ: 61.144.150/0001-63 - NIRE: 35.300.063.422
Aviso aos Acionistas

Comunicamos aos Srs. Acionistas que se encontram à disposição em
sua Sede Social, na Avenida Alcântara Machado, 906 e 910, Mooca,
São Paulo - SP - CEP 03102-902, os documentos a que se refere o Artigo
133 da Lei 6.404/76, referentes ao exercício encerrado em 31/12/2014.
A Diretoria.                                                     (27, 28 e 31/03/2015)

ÁPICE SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos que se encontram à disposição dos Acionistas da Compa-
nhia, na sede social na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, Conjunto 12,
São Paulo, os documentos referidos no Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, re-
lativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014.

São Paulo, 31 de março de 2015.
Fernando Cesar Brasileiro - Presidente do Conselho de Administração

São Paulo Prime Outlets S.A.
CNPJ 09.362.115/0001-09 – NIRE 35300394291- Companhia Fechada

Aviso aos Acionistas
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da Compa-
nhia, na Avenida Ibirapuera, 2.332 - Torre II - 11º Andar, Sala 06, bairro 
Indianópolis - SP/SP, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 
n° 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/14. São 
Paulo, 31/03/15. Cesar Augusto Pires Viana – Diretor Geral.   
                 (31/03/2015, 01 e 02/04/2015)

WF WIND HOLDING X S.A.
CNPJ/MF nº 10.655.481/0001-27

Aviso aos Acionistas
Informamos que se encontram à disposição dos acionistas na Avenida
Dr. Cardoso de Melo, 1184, 7º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, os docu-
mentos relativos ao exercício social findo em 31.12.14, nos termos do 
Artigo 133 da Lei 6.404/76.

São Paulo, 30 de março de 2015
Andre Dorf - Diretor Presidente 

AGROPECUÁRIA JARINÃ S.A.
CNPJ nº 03.207.826/0001-14

Aviso aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas na sede social na Rua
Cubatão, nº 86, conjunto 1401, sala 01, CEP 04013-000, nesta Capital,
os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao
exercício findo em 31/12/2014. São Paulo, 01.04.2015.Ubirajara Rodolpho
Amorim. Diretor Presidente.                                       (31/03, 01 e 02/04)

Orient Relógios do Brasil S.A
CNPJ: 60.401.205/0001-00 - NIRE: 35.300.042.875

Aviso aos Acionistas
Comunicamos aos Srs. Acionistas que se encontram à disposição em
sua Sede Social, na Avenida das Nações Unidas, 10.989 - 7º andar,
Conjunto 71 - Sala 1 - Brooklin Paulista, São Paulo - SP - CEP 04578-
000, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76,
referentes ao exercício encerrado em 31/12/2014.        A Diretoria

(27, 28 e 31/03/2015)

BBD Participações S.A.
CNPJ no 07.838.611/0001-52 - NIRE 35.300.335.295

AVISO
Comunicamos que se encontram à disposição dos acionistas, a partir
desta data, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4o

andar, Vila Yara, Osasco, SP, Departamento de Contadoria Geral, os
documentos de que trata o Artigo 133 da Lei no 6.404, de 15.12.1976,
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2014. Osasco, SP, 27
de março de 2015. Diretoria. 31.3, 1º e 2.4.15

ESPERANÇA SERVIÇOS MÉDICOS 
E DE DIAGNÓSTICOS S.A.

CNPJ nº 65.582.678/0001-75
AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas da ESPERANÇA SER-
VIÇOS MÉDICOS E DE DIAGNÓSTICOS S.A., na Rua das Perobas,
344, Cidade e Estado de São Paulo, os documentos a que se refere o ar-
tigo 133 da Lei nº 6.404/1976, relativos ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2014. Rio de Janeiro, 30 de março de 2015. Diretoria.

CNPJ nº 92.929.520/0001-00
AVISO

Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da empresa 
na Rua Howard Archibald Acheson Junior, 55 – Bloco A – 1º andar – 
Jardim da Glória – Cotia – SP, os documentos de que trata o artigo 133 
da Lei 6404 de 15/12/76, alterada pela lei 10303 de 31/10/2001, relati-
vos ao exercício social encerrado em 31/12/2014. Cotia, 27 de março de 
2015. ROGÉRIO PINTO COELHO AMATO - Presidente do Conselho de 
Administração.

Springer S.A.

(28,31,01)

Curral Velho I Energia S.A.
CNPJ/MF nº 10.920.640/0001-73

Aviso aos Acionistas
Informamos que se encontram à disposição dos acionistas na Aveni-
da  Doutor Cardoso de Melo, 1184, 7º andar, Vila Olímpia, São Paulo/
SP, os documentos relativos ao exercício social findo em 31.12.14,
nos termos do Artigo 133 da Lei 6.404/76.

São Paulo, 30 de Março de 2015
Andre Dorf - Diretor Presidente

Curral Velho IV Energia S.A.
CNPJ/MF nº 10.920.755/0001-68

Aviso aos Acionistas
Informamos que se encontram à disposição dos acionistas na Avenida 
Doutor Cardoso de Melo, 1184, 7º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, os
documentos relativos ao exercício social findo em 31.12.14, nos termos
do Artigo 133 da Lei 6.404/76.

São Paulo, 30 de Março de 2015
Andre Dorf - Diretor Presidente

Curral Velho II Energia S.A.
CNPJ/MF nº 10.920.707/0001-70

Aviso aos Acionistas
Informamos que se encontram à disposição dos acionistas na Avenida
Doutor Cardoso de Melo, 1184, 7º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP,
os documentos relativos ao exercício social findo em 31.12.14, nos termos 
do Artigo 133 da Lei 6.404/76.

São Paulo, 30 de Março de 2015
Andre Dorf - Diretor Presidente

Odontoclinic S.A.
CNPJ/MF 11.519.109/0001-56 - NIRE 35.300.381.351

Aviso aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Srs.Acionistas, na sede social da Compa-
nhia, localizada no Município de Santana de Parnaíba, Estado de São Pau-
lo, na Avenida Doutor Yojiro Takaoka, nº 4.384, unidades 105, 106 e 107,
bairro de Alphaville - Centro de Apoio Um, CEP 06541-038, os documentos
mencionados no Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2014. São Paulo, 27 de março de 2015. Carlos
Rodrigo Opice Leao - Diretor Presidente.        (28.31/03/2015 e 01/04/2015)

Bravia Odonto S.A.
CNPJ/MF 11.964.439/0001-50 - NIRE 35.300.391.284

Aviso aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social
da Companhia, localizada no Município de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Juscelino Kubitscheck, nº 1726, 7º andar, CEP:
04543-000, os documentos mencionados no Ar t igo 133 da Lei
nº 6.404/76, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014.
São Paulo, 27 de março de 2015. Roberto Diniz Junqueira Neto -
Diretor Presidente.                                   (28.31/03/2015 e 01/04/2015)

Techseal Vedações Técnicas S.A.
Companhia Fechada

CNPJ nº 50.908.433/0001-18 - NIRE nº 35.300.345.851
AVISO AOS ACIONISTAS

Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na sede da 
Companhia, na Rua São João, nº 600, Centro - CEP 08540-200,  
Ferraz de Vasconcelos/SP, os documentos a que se refere o artigo 133  
da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2014. 
Ferraz de Vasconcelos, 27 de março de 2015.

Antonio Joaquim Teixeira - Diretor Operacional.

SAFRA VIDA E PREVIDÊNCIA S.A
CNPJ/MF nº 30.902.142/0001-05 - NIRE 35.300.009.991

CERTIDÃO
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO JUCESP - JUNTA COMERCIAL DO 
ESTADO DE SÃO PAULO. Certifico que a Ata de Assembléia Geral 
Extraordinária realizada em 30 de maio de 2014, foi registrada sob o nº 
109.788/15-1 em sessão de 17 de março 2015- Flávia Regina Britto - 
Secretária Geral em Exercício.
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 Splice do Brasil Telecomunicações e Eletrônica S/A - CNPJ nº 45.397.007/0001-27 - NIRE 35.300.151.259 
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária - Ficam convocados os Srs. Acionistas para se 
reunirem em Assembleia Geral  Ordinária, que se realizará no dia 30 de abril de 2015, às 10hs (dez horas), na 
sede social da Companhia, na Avenida Juscelino Kubitchek de Oliveira, nº 154, Bloco D, Lageado, Votorantim-
SP, CEP: 18.110-901, a fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos 
administradores, examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da 
Companhia, relativos ao exercício  social de 2014; (ii) destinação do lucro líquido e distribuição de dividendos 
do respectivo exercício de 2014; (iii) verba global anual da Diretoria referente ao exercício de 2015.  
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas, na sede da Companhia, os documentos a que se 
referem ao artigo 133 da Lei 6.404/76, referente ao exercício de 2014. Votorantim, 27 de março de 
2015. RICARDO DE SOUZA ADENES - Diretor.

LOJAS ARAPUÃ S/A - Em Recuperação Judicial - CNPJ nº- 00.354.053/0001-00 - NIRE Nº 35.300.160.029. ASSEM-
BLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Ficam convidados os Senhores Acionistas para se reunirem,
em Assembleia Geral Ordinária na sede social a Rua Sergipe, 475, 9º andar, Sala 905, Consolação, São Paulo, SP. em
28/04/2015, às 15:00 horas, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: (a)
Apreciação e aprovação do Relatório  Anual de Administração, Demonstrações Financeiras e o Relatório dos Auditores
Independentes, relativas  ao exercício social encerrado em 31.12.2014; (b) Deliberar sobre a destinação do lucro
líquido do exercício; (c) A indicação e eleição de um novo membro  ao cargo vacante do Conselho de Administração;
(d) alteração de sua denominação social; e (e) Fixar o montante global da remuneração dos administradores para o
corrente exercício. Os acionistas da Companhia deverão comparecer à Assembleia, munidos dos seguintes documen-
tos: 1) Identidade; 2) se for o caso, instrumento de mandato para representação do acionista por procurador, outor-
gado nos termos do artigo 126, parágrafo 1º, da Lei 6404/1976; e, 3) caso seja de interesse dos demais acionistas
apresentarem candidato para o preenchimento do cargo vacante do Conselho de Administração, estes deverão estar
munidos do currículum e demais informações relativas aos itens 12.6 a 12.10 do formulário de referência, conforme
previsto na Instrução CVM 480/09.  São Paulo, 28.03.2015. Conselho de Administração (28,31,01)

FENICIAPAR S/A - CNPJ nº- 74.409.467/0001-26 - NIRE Nº 35.300.138.287. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - EDITAL DE CONVO-
CAÇÃO. Ficam convidados os Senhores Acionistas para se reunirem, em Assembleia Geral Ordinária na sede social à Rua Sergipe, 
475, 7º andar, Conjunto. 702, Sala 3, parte, Consolação, São Paulo, SP. em 28/04/2015, às 10:00 horas, para deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA: Em Assembleia Geral Ordinária: (a) Apreciação e aprovação do Relatório Anual da Administração, Demons-
trações Financeiras e o Relatório dos Auditores Independentes, relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2014; (b) Deliberar 
sobre a destinação do lucro líquido do exercício; (c) alteração do endereço da sede; e, (d) Fixar o montante global da remuneração dos 
administradores para o corrente exercício. Os acionistas da Companhia deverão comparecer à Assembléia, munidos dos seguintes
documentos: 1) Identidade; 2) se for o caso, instrumento de mandato para representação do acionista por procurador, outorgado nos 
termos do artigo 126, parágrafo 1º, da Lei 6404/1976. São Paulo, 28.03.2015. Conselho de Administração. (28,31,01)

Bravia Odonto S.A.
CNPJ/MF 11.964.439/0001-50 - NIRE 35.300.391.284

Aviso aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas,  na sede social  da Companhia,  local izada no Mu-
nicípio de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Juscel ino Kubitscheck, nº 1726, 7º andar,  CEP:
04543-000, os documentos mencionados no Ar t igo 133 da Lei  nº 6.404/76, relat ivos ao exercíc io f indo
em 31 de dezembro de 2014. São Paulo,  27 de março de 2015. Rober to Diniz Junqueira Neto -  Diretor
Presidente.                                                                                                                 (28.31/03/2015 e 01/04/2015)

CPM BRAXIS S.A
CNPJ N ° 65.599.953/0001-63 – NIRE 35.300.178.815

Aviso aos Acionistas - Disponibilidade de Documentos
Ficam os Srs. Acionistas informados que, encontra-se à disposição na sede da companhia, situada na Cidade de Barueri/SP, 
na Alameda Araguaia, nº 1.930, CEP 06.455-000 conforme preceitua o artigo 133 da lei 6.404/76, a partir do dia 31/03/2015, 
os documentos abaixo listados: Relatório da Administração da Companhia, Cópia das Demonstrações Financeiras do Exercício 
findo em 2014 e Parecer dos auditores independentes. Barueri/SP, 27/03/2015. A Diretoria.      (28, 31/03/2015 e 01/04/2015) 

Cetenco Engenharia S.A.
 CNPJ Nº 61.550.497/0001-06 – NIRE 35.3.00024079 - Aviso aos Acionistas

Comunicamos aos Srs Acionistas que se encontram à disposição, na Sede Social, Rua Maria Paula, 36 – 
8º andar, nesta Capital, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6404/76, relativos ao exercício 
encerrado em 2014. São Paulo, 27 de março de 2015. Assinatura: Conselho de Administração”.  
                  (28, 31/03/2015 e 01/04/2015)

FKO Empreendimentos e Participações Imobiliárias Ltda.
CNPJ/MF n° 02.963.648/0001-99

Edital de Convocação - Reunião de Sócios
A FKO Empreendimentos e Participações Imobiliárias Ltda., inscrita perante o CNPJ/MF sob o n° 02.963.648/0001-99, no 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, convoca seus sócios quotistas e/ou usufrutuários de quotas para participa-
ção em reunião de sócios, que será realizada no dia 14/04/2015, às 10h, na sede da sociedade, na Rua Libero Badaró, 
377, 23° andar, conjunto 2309, Centro, CEP 01009-000, com o objetivo de discutir: (i) o aumento de capital da Sociedade, 
mediante a subscrição de novas quotas; e (ii) a reforma da redação das Cláusulas “VII – Continuidade da Sociedade” e “X – 
Retirada de Sócio e Exclusão de Sócio” do Contrato Social da Sociedade.                           (28, 31/03/2015 e 01/04/2015)

TELLFREE BRASIL TELEFONIA IP S.A.
CNPJ/MF nº 07.350.260/0001-36 - NIRE 35.300.328.906 - São Paulo - SP

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos senhores acionistas da Tellfree Brasil Telefonia IP S.A., em sua 
sede social, à Rua Ramos Batista, nº 152, 10º/2º Andar, Vila Olímpia, CEP 04552-020, na Cidade 
de São Paulo/SP, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, conforme aplicável. 
São Paulo, 30 de março de 2015. Waldir Dias Sant’Ana - Diretor Superintendente, administração 
e Controle. (31/3, 01 e 02/04)

Edital de Convocação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Os Senhores Acionistas da ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC são convidados a se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária, que será realizada em 29.04.2015, às 12:00 horas, no auditório da 
sede social, localizado na Avenida Paulista, 1938 - 5º andar, em São Paulo (SP), a fim de:
1. tomar conhecimento dos Relatórios da Administração, do Comitê de Auditoria e de Gestão de 

Riscos e dos Auditores Independentes e examinar, discutir e deliberar sobre as Demonstrações 
Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2014;

2. homologar a destinação do resultado do exercício;
3. fixar o número de membros efetivos e suplentes do Conselho de Administração e elegê-los 

para o próximo mandato anual; os interessados em requerer o processo de adoção do voto 
múltiplo nessa eleição deverão representar, no mínimo, 5% do capital social, nos termos das 
Instruções CVM 165/91 e 282/98;

4. deliberar sobre a verba destinada à remuneração dos integrantes do Conselho  
de Administração e da Diretoria; e

5. ratificar a mudança do jornal das publicações legais.
Os documentos a serem analisados na Assembleia encontram-se à disposição dos Acionistas no 
website de relações com investidores da Companhia (www.itautec.com.br), bem como no website 
da CVM (www.cvm.gov.br) e da BM&FBOVESPA (www.bmfbovespa.com.br).
Para exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à Assembleia portando documento 
de identidade e comprovante de depósito das ações emitido pela instituição depositária, 
contendo a respectiva participação acionária.
Os Acionistas podem ser representados na Assembleia por procurador, nos termos do artigo 
126 da Lei 6.404/76, desde que o procurador esteja com documento de identidade e respectivo 
instrumento de mandato.
 São Paulo (SP), 24 de março de 2015.
 Conselho de Administração
 Ricardo Egydio Setubal
 Presidente (31/01/02)

Itautec S.A. - Grupo Itautec
CNPJ 54.526.082/0001-31  Companhia Aberta   NIRE 35300109180

Usina Bom Jesus S.A. - Açúcar e Álcool
CNPJ nº 47.756.754/0001-30 - NIRE 35.300.012.801

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se a disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, sita na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitscheck nº 1327, 2º andar, sala 02, Bairro Vila Nova Conceição, em São Paulo 
(SP), os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício 
social encerrado em 31/12/2014. São Paulo (SP), 27 de março de 2015. A Administração

31/03, 01 e 02/04

ÁPICE SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta  - CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos que se encontram à disposição dos Acionistas da Companhia, na sede social na Avenida Santo Amaro, 
nº 48, 1º andar, Conjunto 12, São Paulo, os documentos referidos no Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014.  São Paulo, 31 de março de 2015.

Fernando Cesar Brasileiro - Presidente do Conselho de Administração

IPLF HOLDING S.A.
CNPJ/MF nº 60.651.569/0001-49 - NIRE 35 3 0031301 1

AVISO AOS ACIONISTAS

Informamos aos acionistas da IPLF Holding S.A. que os documentos do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 se

encontram à sua disposição na sede da companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar

(parte), nesta Capital. São Paulo, 30 de março de 2015. A Administração.

FACEOR PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 09.058.796/0001-08 - NIRE 35 3 0034673 4

AVISO AOS ACIONISTAS

Informamos aos acionistas da Faceor Participações S.A. que os documentos do Artigo 133 da Lei nº

6.404/76 se encontram à sua disposição na sede da companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355,

10º andar (parte), nesta Capital. São Paulo, 30 de março de 2015. A Administração.

PREMESA S.A.
CNPJ/MF nº 61.142.469/0001-50 - NIRE 35 3 0002822 8

AVISO AOS ACIONISTAS

Informamos aos acionistas da Premesa S.A. que os documentos do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 se

encontram à sua disposição na sede da companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar

(parte), nesta Capital. São Paulo, 30 de março de 2015. A Administração.

POLPAR S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 59.789.545/0001-71 - NIRE 35 3 0012252 6
AVISO AOS ACIONISTAS

Informamos aos acionistas da Polpar S.A. que os documentos do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76  
se encontram à sua disposição na sede da companhia, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355,  
10º andar (parte), nesta Capital. São Paulo, 30 de março de 2015. Orlando de Souza Dias -
Diretor de Relações com Investidores.

Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.
CNPJ/MF Nº 61.082.004/0001-50 - Companhia Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos que se encontram à disposição dos Acionistas da Companhia na sede social à Rua 
Gomes de Carvalho, 1327, 10º andar, Capital, São Paulo, os documentos referidos no Artigo 133 da Lei 
nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014. São Paulo, 31 de 
março de 2015. Carlos Antonio Tilkian - Presidente do Conselho de Administração (31/03, 01 e 02/04)

FHV Participações e Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 96.612.585/0001-70 – Aviso aos Acionistas

À disposição, na sede social documentos do Artigo 133, Lei 6404/76, referente exercício findo 
31 de dezembro de 2014. São Paulo, 30 de março de 2015. A Diretoria. (31/03, 01 e 02/04/2015)

Hemava Administração e Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 47.970.116/0001-17 – Aviso aos Acionistas

À disposição, na sede social documentos do Artigo 133, Lei 6404/76, referente exercício findo 
31 de dezembro de 2014. São Paulo, 30 de março de 2015. A Diretoria. (31/03, 01 e 02/04/2015)

ASSOCIAÇÃO “OBRA DO BERÇO”     - CNPJ: 62.440.045/0001-34
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA - CONVOCAÇÃO

Na forma do disposto no CAPÍTULO V, Artigo 19º do Estatuto Social, ficam convocados(as) os(as) Associados(as)
da Associação “Obra do Berço”, para comparecer à Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no próximo
dia 22 de abril de 2015, às 18:00 horas, à Rua das Magnólias, 578 – Cidade Jardim - São Paulo – SP, para

deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) tomar conhecimento das realizações do ano anterior; b) aprovar o relatório
da Diretoria; e c) aprovar o Balanço do exercício findo e o parecer do Conselho Fiscal. Nos termos do Artigo 21º, ficam os(as)
Senhores(as) Associados(as) cientes de que a Assembléia Geral Ordinária, instalar-se-á com o “quorum” de pelo menos
50% (cinqüenta por cento) dos(as)  associados(as), em primeira convocação, e com pelo menos 1/3 (um terço) dos(as)
associados(as), em segunda convocação, a qual dar-se-á  30 (trinta) minutos após a primeira.

São Paulo, 30 de março de 2015
Maria Bernadette Anhaia Mello de Magalhães - Diretora Presidente

ELDORADO DO XINGU S.A. AGRÍCOLA PASTORIL E INDUSTRIAL 
CNPJ 05.001.813/0001-10

2014 2013
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  12  12 
Adiantamentos diversos  -  78 

 12  90 

Depósitos judiciais  18  18 
Imobilizado  14.795  15.380 

 14.813  15.398 
 14.825  15.488 

2014 2013

Partes relacionadas  910  696 
 910  696 

Capital social  22.582  22.582 
Prejuízos acumulados  (8.667)  (7.790)

 13.915  14.792 
 14.825  15.488 

 

2014 2013

 (848)  (662)
Outras receitas (despesas) operacionais  (29)  (39)

 (877)  (701)

 -  (8)
 -  (8)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 

 22.582  15.501 

Prejuízo do exercício  -  (709)  (709)

 22.582 14.792

Prejuízo do exercício  -  (877)  (877)

 22.582  13.915 

 

2014 2013

 583 539 

Adiantamentos diversos  78 (78) 
Fornecedores  -  22 

 78 

Partes relacionadas  216  238 
 216  238 

 12 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício  12  - 

 12  12 
 12 

A DIRETORIA

CRC –  RJ 101.469/O-5

CRC – RJ 110.099/O-1

 Demonstração do Resultado em 31/12/2014 e 2013 (Em R$)
2014 2013

 Receitas Operacionais  813.431  961.848 
 Receitas de Serviços Prestados  813.431  961.848 
 (-) Deduções sobre a Receita  (70.362)  (83.200)
 Impostos sobre Serviços  (70.362)  (83.200)
Receitas / (Despesas) Operacionais  (14.260)  (24.244)
 Despesas administrativas  (42.282)  (35.962)
 Impostos, Taxas e Contribuições  (1.397)  - 
 Resultado Financeiro  29.419  11.717 
Resultado do exercício antes dos impostos, contribuições e 
participações  728.809  854.404 
IRPJ  (48.723)  (56.388)
CSLL  (26.180)  (28.940)
Lucro líquido a distribuir  653.907  769.075 

 ATIVO 2014 2013
 CIRCULANTE  652.373  305.426 
 Equivalente de Caixa  645.713  304.876 
 Clientes  -  - 
 Impostos a Compensar  6.660  515 
 Adiantamento a Fornecedor  -  35 
 Despesas Pagas Antecipadamente  -  - 
 ATIVO NÃO CIRCULANTE  600.000  600.000 
 Imobilizado  600.000  600.000 
 Total do Ativo  1.252.373  905.426 

 Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido  em 31/12/2014 e 2013 (Em R$)
Capital 
social

 Reservas de 
Lucros

 Lucros ou Prejuízos 
Acumulados Total 

 Saldos em 31/12/2012  800  -  -  800 
 Futuro Aumento de Capital 600.000  -  -  600.000 
 Lucro do exercício  -  -  769.075  769.075 
 Retenção de Lucros  -  284.915  (284.915)  - 
 Reserva Legal  -  160  (160)  - 
 Distribuição de Lucros  -  -  (484.000) (484.000)
 Saldos em 31/12/2013 600.800  285.075  -  885.875 
 Futuro Aumento de Capital  -  -  -  - 
 Lucro do exercício  -  -  653.907  653.907 
 Retenção de Lucros  -  653.907  (653.907)  - 
 Reserva Legal  -  -  -  - 
 Distribuição de Lucros  -  (935.242)  - (935.242)
 Saldos em 31/12/2014 600.800  3.740  -  604.540 

 Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/2014 e 2013 (Em R$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2014 2013
Lucro/Prejuizo do exercício  653.907  769.075 
(+/-) Ajustes
Exercícios anteriores
Variações nos Ativos e Passivos
 Direitos a Receber  -  9.385 
 Impostos a Compensar  (6.145)  100 
 Adiantamento a Fornecedores  35  (35)
 Despesas Pagas Antecipadamente  -  7.623 
 Obrigações Tributárias  (1.372)  (5)
 Outras Obrigações  (1.587)  2.595 
 Dividendos a pagar  631.242  - 
Caixa líquido das atividades operacionais 1.276.080  788.739 
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Imobilizado  - (600.000)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento  - (600.000)

 Futuramento Aumento de Capital  -  600.000 
 Lucros e Dividendos Distribuidos (935.242) (484.000)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento (935.242)  116.000 
Aumento/redução líquido de caixa e equivalente de caixa  340.837  304.739 
Início do exercício  304.876  137 
Final do exercício  645.713  304.876 
Aumento/redução líquido de caixa e equivalente de caixa  340.837  304.739 

 JEQUITIBA PATRIMONIAL S/A
CNPJ: 10.928.350/0001-76

 Rodrigo Boccanera Gomes - Sócio-Administrador - RG: 09.027.876-3  
Marcelo Santos Brandão - Contador - CPF: 869.794.187-34 -CRC: RJ 089386/O-3

 PASSIVO 2014 2013
 CIRCULANTE  647.834  19.551 
 Obrigações Tributárias  2.978  4.350 
 Outras Obrigações  13.613  15.200 
 Dividendos a pagar  631.242  - 
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO  604.539  885.875 
 Capital Subscrito  800  800 
 Reserva Legal  160  160 
 Retenção de Lucros  3.579  284.915 
 Futuro Aumento de Capital  600.000  600.000 
 Total do Passivo e PL  1.252.373  905.426 

 Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2014 e 2013 (Em R$)
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São Paulo Transporte S/A
C.N.P.J. nº 60.498.417/0001-58
Assembleia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas da São Paulo Transporte S/A, 
para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que se realizará em 
dezessete de abril de 2015, com início às 11 horas, em sua sede social, 
nesta Capital, na Rua Boa Vista nº 236, no 7º andar, a fim de tomarem 
conhecimento e deliberarem sobre os seguintes assuntos: 1. Assembleia 
Geral Ordinária 1.1 Exame, discussão e votação do Relatório da Admi-
nistração, das Demonstrações Contábeis e dos Pareceres dos Auditores 
Independentes, do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, rela-
tivos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014; 1.2 Eleição dos Mem-
bros do Conselho Fiscal, para o exercício 2015; 1.3 Eleição dos Membros 
do Conselho de Administração, para o período de mandato de 21 de abril 
de 2015 a 20 de abril de 2017; 1.4 Outros assuntos de interesse social. 
Continuam à disposição dos Senhores Acionistas desta Sociedade, na 
Superintendência Financeira da Diretoria de Administração e Finanças, 
na Rua 3 de Dezembro, 34 – 1º. andar, os documentos a que faz referên-
cia o artigo 133 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativos 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014. São Paulo, 30 de março 
de 2015. JILMAR TATTO - Presidente do Conselho de Administração. 

SUZANO HOLDING S.A.
Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 60.651.809/0001-05 - NIRE 35 3 0001186 4
AVISO AOS ACIONISTAS

Informamos aos acionistas da Suzano Holding S.A. que os documentos do 
Artigo 133 da Lei nº 6.404/76 se encontram à sua disposição, na 
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 10º andar, nesta Capital. São 
Paulo, 30 de março de 2015. Orlando de Souza Dias - Diretor de 
Relações com Investidores. 

OESP MÍDIA S.A.
CNPJ/MF nº 02.688.912/0001-23 - NIRE 35 300 157 036

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas da OESP MÍDIA
S.A., na sede da Sociedade, situada nesta Capital, na Av. Prof.
Celestino Bourroul nº 100, 4º andar, Bairro do Limão, os documentos a
que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2014. São Paulo, 31 de março de 2015. Walter
Fontana Filho - Presidente do Conselho de Administração

(31/03, 01/04, 02/04)

OESP DIGITAL S.A.
CNPJ/MF n.º 18.259.384/0001-27 - NIRE 35 300 453 506

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas da OESP DIGITAL
S.A., na sede da Sociedade, situada no município de Barueri, Estado de
São Paulo, na Alameda Rio Negro, 585, 4º andar, conjunto 41, Edifício
Padauiri, Bloco B, CEP 06454-000, os documentos a que se refere o
artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2014. Barueri, 31 de março de 2015. Francisco Mesquita
Neto - Diretor Presidente  (31/03, 01/04, 02/04)

Jereissati Participações S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.543.816/0001-93 - NIRE nº 35.300.027.248

Aviso aos Acionistas
Comunicamos aos Acionistas que se encontram à disposição, na sede 

social da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133, da 

Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2014. São 

Paulo, 30 de março de 2015. Presidente do Conselho de Administração.

TELLFREE BRASIL TELEFONIA IP S.A.
CNPJ/MF nº 07.350.260/0001-36 - NIRE 35.300.328.906 - São Paulo - SP

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos senhores acionistas da Tellfree Brasil 
Telefonia IP S.A., em sua sede social, à Rua Ramos Batista, nº 152, 
10º/2º Andar, Vila Olímpia, CEP 04552-020, na Cidade de São Paulo/SP, 
os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, conforme 
aplicável. São Paulo, 30 de março de 2015. Waldir Dias Sant’Ana - Dire-
tor Superintendente, administração e Controle. (31/3, 01 e 02/04)

Curral Velho IV Energia S.A.
CNPJ/MF nº 10.920.755/0001-68

Aviso aos Acionistas
Informamos que se encontram à disposição dos acionistas na Avenida 
Doutor Cardoso de Melo, 1184, 7º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, os
documentos relativos ao exercício social findo em 31.12.14, nos termos
do Artigo 133 da Lei 6.404/76.

São Paulo, 30 de Março de 2015
Andre Dorf - Diretor Presidente

SPE Turbina 16 Energia S.A.
CNPJ/MF n° 15.008.729/0001-81

Aviso aos Acionistas
Informamos que se encontram à disposição dos acionistas, na Avenida Dr. 
Cardoso de Melo, 1184, 7° andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, os 
documentos relativos ao exercício social findo em 31.12.2014, nos termos 
do artigo 133 da Lei 6.404/76.

São Paulo, 31 de março de 2015
Andre Dorf - Diretor Presidente

Curral Velho II Energia S.A.
CNPJ/MF nº 10.920.707/0001-70

Aviso aos Acionistas
Informamos que se encontram à disposição dos acionistas na Avenida 
Doutor Cardoso de Melo, 1184, 7º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP,
os documentos relativos ao exercício social findo em 31.12.14, nos termos 
do Artigo 133 da Lei 6.404/76.

São Paulo, 30 de Março de 2015
Andre Dorf - Diretor Presidente

SPE Turbina 17 Energia S.A.
CNPJ/MF n° 15.079.464/0001-02

Aviso aos Acionistas
Informamos que se encontram à disposição dos acionistas, na Avenida Dr. 
Cardoso de Melo, 1184, 7° andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, os 
documentos relativos ao exercício social findo em 31.12.2014, nos termos 
do artigo 133 da Lei 6.404/76.

São Paulo, 31 de março de 2015
Andre Dorf - Diretor Presidente

Acordo Participações S/A
CNPJ/MF nº 15.569.115/0001-79

AVISO AOS ACIONISTAS
À disposição, na sede social documentos do Artigo 133, Lei 
6404/76, referente exercício findo 31 de dezembro de 2014. São 
Paulo, 30 de março de 2015. A Diretoria. (31/03, 01 e 02/04/2015)

Verde Serviços Internacionais S.A.
CNPJ 19.749.561/0001-16

Aviso aos Acionistas
A administração da Companhia, nos termos do artigo 133 da Lei 6.404, de
15.12.1976, informa que se acham à disposição dos acionistas, na sede da
Companhia, os documentos listados no referido artigo.  A Administração

Manufatura de Brinquedos Estrela S.A.
CNPJ/MF Nº 61.082.004/0001-50 - Companhia Aberta

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos que se encontram à disposição dos Acionistas da 
Companhia na sede social à Rua Gomes de Carvalho, 1327, 10º andar, 
Capital, São Paulo, os documentos referidos no Artigo 133 da Lei nº 
6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2014. São Paulo, 31 de março de 2015. Carlos Antonio Tilkian - 
Presidente do Conselho de Administração                     (31/03, 01 e 02/04)

ÁPICE SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
AVISO AOS ACIONISTAS

Comunicamos que se encontram à disposição dos Acionistas da Compa-
nhia, na sede social na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, Conjunto 12,
São Paulo, os documentos referidos no Artigo 133 da Lei nº 6.404/76, re-
lativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2014.

São Paulo, 31 de março de 2015.
Fernando Cesar Brasileiro - Presidente do Conselho de Administração

Terra dos Vales S.A.
CNPJ nº 07.697.895/0001-04 - NIRE nº 35.300.333.918

Aviso aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas, na Rua dos
Pinheiros, 610, conjunto 55, Município de São Paulo, Estado de
São Paulo, os documentos mencionados no Artigo 133 da Lei nº
6.404/76, relat ivos ao exercício f indo em 30 de junho de 2014.

São Paulo, 27 de março de 2015.
                                    Diretoria   (28.31/03/2015 e 01/04/2015)

AGÊNCIA ESTADO S.A.
CNPJ/MF nº 62.652.961/0001-38 - NIRE 35 300 202 112

AVISO AOS ACIONISTAS
Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas da AGÊNCIA
ESTADO S.A., na sede da Sociedade, situada nesta Capital, na Av.
Professor Celestino Bourroul nº 68, Bairro do Limão, os documentos a
que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2014. São Paulo, 31 de março de 2015. Walter
Fontana Filho - Presidente do Conselho de Administração

(31/03, 01/04, 02/04) 

Jereissati Telecom S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 53.790.218/0001-53 -  NIRE nº 35.300.099.940

Aviso aos Acionistas
Comunicamos aos Acionistas que se encontram à disposição, na sede 

social da Companhia, os documentos a que se refere o artigo 133, da 

Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2014. São 

Paulo, 30 de março de 2015. Presidente do Conselho de Administração.

Rede Energia S.A.
Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF nº 61.584.140/0001-49
Aviso aos Acionistas

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social desta 
empresa na Avenida Paulista, nº 2.439, 5º andar, Bairro Cerqueira 
Cesar, São Paulo/SP, os documentos a que se refere o artigo 133, da 
Lei 6.404, de 15/12/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/2014.

São Paulo, 30 de março de 2015.
Ivan Muller Botelho - Presidente do Conselho de Administração

CNPJ nº 92.929.520/0001-00
AVISO

Encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da empresa 
na Rua Howard Archibald Acheson Junior, 55 – Bloco A – 1º andar – 
Jardim da Glória – Cotia – SP, os documentos de que trata o artigo 133 
da Lei 6404 de 15/12/76, alterada pela lei 10303 de 31/10/2001, relati-
vos ao exercício social encerrado em 31/12/2014. Cotia, 27 de março de 
2015. ROGÉRIO PINTO COELHO AMATO - Presidente do Conselho de 
Administração.

Springer S.A.

(28,31,01)

WF WIND HOLDING V S.A.
CNPJ/MF nº 10.655.565/0001-60

Aviso aos Acionistas
Informamos que se encontram à disposição dos acionistas na Aveni-
da Dr. Cardoso de Melo, 1184, 7º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP,
os documentos relativos ao exercício social findo em 31.12.14, nos
termos do Artigo 133 da Lei 6.404/76.

São Paulo, 30 de março de 2015
Andre Dorf - Diretor Presidente 

WF WIND HOLDING XI S.A.
CNPJ/MF nº 10.655.497/0001-30

Aviso aos Acionistas
Informamos que se encontram à disposição dos acionistas na Avenida 
Dr. Cardoso de Melo, 1184, 7º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, os
documentos relativos ao exercício social findo em 31.12.14, nos termos do 
Artigo 133 da Lei 6.404/76.

São Paulo, 30 de março de 2015
Andre Dorf - Diretor Presidente

Curral Velho I Energia S.A.
CNPJ/MF nº 10.920.640/0001-73

Aviso aos Acionistas
Informamos que se encontram à disposição dos acionistas na Aveni-
da  Doutor Cardoso de Melo, 1184, 7º andar, Vila Olímpia, São Paulo/
SP, os documentos relativos ao exercício social findo em 31.12.14,
nos termos do Artigo 133 da Lei 6.404/76.

São Paulo, 30 de Março de 2015
Andre Dorf - Diretor Presidente

Eurus V Energias Renováveis S.A.
CNPJ/MF nº 10.797.901/0001-00 

Aviso aos Acionistas
Informamos que se encontram à disposição dos acionistas, na Avenida 
Dr. Cardoso de Melo, 1184, 7° andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, 
os documentos relativos ao exercício social findo em 31.12.2014,
nos termos do artigo 133 da Lei 6.404/76. 

São Paulo, 31 de março de 2015
Andre Dorf - Diretor Presidente

Holding Verde 
Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ 19.853.465/0001-13
Aviso aos Acionistas

A administração da Holding Verde Empreendimentos e Participações 
S.A. (“Companhia”), nos termos do artigo 133 da Lei 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976, informa que se acham à disposição dos 
acionistas, na sede da Companhia, os documentos listados no 
referido artigo.                                                        A Administração 

HPL Empreendimentos 
e Participações S.A.

CNPJ 19.989.298/0001-32
Aviso aos Acionistas

A administração da HPL Empreendimentos e Participações S.A.
(“Companhia”), nos termos do artigo 133 da Lei 6.404, de 15 de dezembro
de 1976, informa que se acham à disposição dos acionistas, na sede da
Companhia, os documentos listados no referido artigo.   A Administração

BBD Participações S.A.
CNPJ no 07.838.611/0001-52 - NIRE 35.300.335.295

AVISO
Comunicamos que se encontram à disposição dos acionistas, a partir
desta data, na sede social, no Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4o

andar, Vila Yara, Osasco, SP, Departamento de Contadoria Geral, os
documentos de que trata o Artigo 133 da Lei no 6.404, de 15.12.1976,
relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2014. Osasco, SP, 27
de março de 2015. Diretoria. 31.3, 1º e 2.4.15

MOINHOS DE VENTO ENERGIA S.A.
CNPJ nº 12.882.415/0001-15

Aviso aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Srs. Acionistas na sede social da
Companhia, situada no Munícipio de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Rua Pedroso Alvarenga, nº 755, 14º andar, Sala 01, Itaim Bibi, CEP
04531-011, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76,
relativos ao exercício findo em 31/12/2014. São Paulo, 31.03.2015.
Ricardo Augusto Borges da Silva. Diretor.               (31/03, 01 e 02/04)

Tangará Energia S.A.
CNPJ/MF nº 03.573.381/0001-96

Aviso aos Acionistas
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social desta 
empresa na Avenida Paulista, nº 2.439, 6º andar, Bairro Cerqueira 
Cesar, São Paulo/SP, os documentos a que se refere o artigo 133, da 
Lei 6.404, de 15/12/76, relativos ao exercício social findo em 31/12/2014.

São Paulo, 30 de março de 2015.
Ivan Muller Botelho - Presidente do Conselho de Administração

Cetenco Engenharia S.A.
 CNPJ Nº 61.550.497/0001-06 – NIRE 35.3.00024079

Aviso aos Acionistas
Comunicamos aos Srs Acionistas que se encontram à disposição, na 
Sede Social, Rua Maria Paula, 36 – 8º andar, nesta Capital, os docu-
mentos de que trata o artigo 133 da Lei nº 6404/76, relativos ao exercício 
encerrado em 2014. São Paulo, 27 de março de 2015. Assinatura: Con-
selho de Administração”.               (28, 31/03/2015 e 01/04/2015)

SPE FIGUEIRA BRANCA ENERGIA S.A.
CNPJ/MF nº 09.665.352/0001-30

Aviso aos Acionistas
Informamos que se encontram à disposição dos acionistas na Aveni-
da Dr. Cardoso de Melo, 1184, 7º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP,
os documentos relativos ao exercício social findo em 31.12.14, nos
termos do Artigo 133 da Lei 6.404/76.

São Paulo, 30 de março de 2015
Andre Dorf - Diretor Presidente

SPE Costa das Dunas Energia S.A.
CNPJ/MF n° 10.401.225/0001-03

Aviso aos Acionistas
Informamos que se encontram à disposição dos acionistas, na Avenida Dr. 
Cardoso de Melo, 1184, 7° andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP,
os documentos relativos ao exercício social findo em 31.12.2014,
nos termos do artigo 133 da Lei 6.404/76.

São Paulo, 31 de março de 2015
Andre Dorf - Diretor Presidente

WF WIND HOLDING VIII S.A.
CNPJ/MF nº 10.655.020/0001-54

Aviso aos Acionistas
Informamos que se encontram à disposição dos acionistas na Aveni-
da Dr. Cardoso de Melo, 1184, 7º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP,
os documentos relativos ao exercício social findo em 31.12.14, nos
termos do Artigo 133 da Lei 6.404/76.

São Paulo, 30 de março de 2015
Andre Dorf - Diretor Presidente 

SPE Baixa Verde Energia S.A.
CNPJ/MF n° 10.401.241/0001-04

Aviso aos Acionistas
Informamos que se encontram à disposição dos acionistas, na Avenida 
Dr. Cardoso de Melo, 1184, 7º andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, 
os documentos relativos ao exercício social findo em 31.12.2014,
nos termos do artigo 133 da Lei 6.404/76.

São Paulo, 31 de março de 2015
Andre Dorf - Diretor Presidente

Campo dos Ventos IV
Energias Renováveis S.A.

CNPJ/MF n° 10.797.893/0001-00
Aviso aos Acionistas

Informamos que se encontram à disposição dos acionistas, na Avenida Dr. 
Cardoso de Melo, 1184, 7° andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, os 
documentos relativos ao exercício social findo em 31.12.2014, nos termos 
do artigo 133 da Lei 6.404/76.

São Paulo, 31 de março de 2015. Andre Dorf - Diretor Presidente

SPE Navegantes Energia S.A.
CNPJ/MF n° 10.401.234/0001-02

Aviso aos Acionistas
Informamos que se encontram à disposição dos acionistas, na Avenida Dr.
Cardoso de Melo, 1.184, 7° andar, Vila Olímpia, São Paulo, SP, os docu-
mentos relativos ao exercício social findo em 31.12.2014, nos termos do
artigo 133 da Lei 6.404/76.

São Paulo, 31 de março de 2015
Andre Dorf - Diretor-Presidente

Pedreira Anhanguera S.A. 
Empresa de Mineração

CNPJ 50.170.281/0001-07
Comunicado

Comunicamos aos senhores acionistas da Pedreira Anhanguera S.A. -
Empresa de Mineração, que se encontram à sua disposição, na sede
social na Rua Dom José de Barros, 152 - 8º andar, Centro, CEP 01038-902,
São Paulo - SP, os documentos a que se refere o artigo 133, da Lei 6.404/76,
relativos ao exercício social findo em 31/12/2014. São Paulo, 31/03/2015.
Thomaz Melo Cruz - Diretor-Presidente.




