
ÁPICE SECURITIZADORA S.A. 

Companhia Aberta 

CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 

NIRE 35.300.444.957 

  

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS 

RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS DA 10ª SÉRIE DA 1ª EMISSÃO DA ÁPICE 

SECURITIZADORA S.A. 

  

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

(Segunda Convocação) 

  

Os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”) da 10ª Série da 1ª 

Emissão da Ápice Securitizadora S.A. (“Emissora”) e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e 

Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se 

reunir em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em 20 de agosto de 2.015, 

as 15.00 horas, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, Cidade de 

São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.506-000, a fim de, nos termos do item 13.2 do Termo 

de Securitização de Recebíveis da 10ª Série da 1ª Emissão da Emissora (“Termo de 

Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia:  

  

(i) alteração da estrutura societária da Almavi, Locadora do Contrato de Locação (conforme 

definição prevista no Termo de Securitização), que acarretará na alteração do proprietário do 

Imóvel objeto da matrícula n.º 6.051 do Registro Geral de Imóveis da Cidade de Ipojuca, PE 

(“Imóvel”), o qual está alienado fiduciariamente em garantia da Emissão; (ii) alteração dos 

documentos da operação, para refletir a retificação da área do Imóvel; e (iii) outros assuntos 

relacionados. 

 

 

São Paulo, 11 de agosto de 2015. 

  

  

FERNANDO CESAR BRASILEIRO 

Diretor Presidente e de Relação com Investidores 
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rec:7918197

ELTON CARLOS BURIAN - ME, torna público que requereu na CETESB a Licença 
de Operação para, Produtos Cerâmicos não Refratários para usos diversos fabri-
cação de, sito à , sito à Av. Vicenti Zinni , 664 - Vila Nova - Cep 13660-000 – Porto 
Ferreira/SP.

rec:7918198

INDUSTRIA DE JERSEY POMPOM EPP, torna público que requereu na secretaria 
municipal do Verde e do meio ambiente,a Renovação da Licença de Operação N° 
30007832(cetesb),para Artefatos de não-tecidos ou falsos tecidos para usos médico-
odonto hospitalar,, sito à rua marques de valença, 192 Bairro - Mooca Sp/SP.

rec:7918199

DATALOGIC ADC DO BRASIL COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E AUTOMAÇÃO 
LTDA., torna público que recebeu da CETESB a Licença de Operação N° 36008430 , 
válida até 20/07/2020, para Leitor de código de barras fabricação de, sito à AVENIDA 
OLÍVIO RONCOLETTA, 465, GALP. 9, PARTE 11, VILA HORTOLÂNDIA JUNDIAÍ/
SP.

Banco Bradesco Cartões S.A.
CNPJ no 59.438.325/0001-01 - NIRE 35.300.120.990
Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária

realizada em 30.3.2015
Data, Hora, Local: Aos 30 dias do mês de março de 2015, às 10h, na
sede social, Núcleo Cidade de Deus, Prédio Prata, 4o andar, Vila Yara,
Osasco, SP, CEP 06029-900. Mesa: Presidente: Marcelo de Araújo
Noronha; Secretário: Ariovaldo Pereira. Quórum de Instalação:
Totalidade do Capital Social. Edital de Convocação: Dispensada a
publicação, de conformidade com o disposto no § 4o do Artigo 124 da
Lei no 6.404/76. Deliberação: Visando restabelecer a ordem
cronológica dos atos e sanar Bloqueio Administrativo no 1.050.126/11-
7, de 16.12.2010, interposto pela Junta Comercial de São Paulo –
JUCESP, aprovar a ratificação das incorporações, por esta Sociedade,
das empresas Ibi Participações S.A., CNPJ no 00.982.219/0001-33,
NIRE 35.300.372.743 e Panuco Participações S.A., CNPJ no

11.222.374/0001-78, NIRE 35.300.372.735, deliberadas nas
Assembleias Gerais Extraordinárias realizadas em 31.12.2009 e
registradas conforme segue: Banco Bradesco Cartões S.A. sob no

446.351/10-6, em 16.12.2010; Ibi Participações S.A. sob no 44.835/10-
3, em 3.2.2010; e Panuco Participações S.A. sob no 44.836/10-7, em
3.2.2010. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor
Presidente encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, que lida
e achada conforme, foi aprovada por todos os presentes que a
subscrevem. aa) Presidente: Marcelo de Araújo Noronha; Secretário:
Ariovaldo Pereira; Acionista: Banco Bradesco S.A., por seus Diretores,
senhores Domingos Figueiredo de Abreu e Marcelo de Araújo de
Noronha. Declaração: Declaro para os devidos fins que a presente é
cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no
mesmo livro, as assinaturas nele apostas. a) Ariovaldo Pereira –
Secretário. Certidão – Secretaria de Desenvolvimento Econômico,
Ciência, Tecnologia e Inovação – JUCESP – Certifico o registro sob
número 312.587/15-6, em 22.7.2015. a) Flávia Regina Britto –
Secretária Geral.

Assembleia Geral - Convocação - Ficam as empresas do segmento 
econômico de prestação de serviços de bombeiros profissionais civis
e salva-vidas, com base territorial no Estado de São Paulo, associadas
ao Sindeprestem - Sindicato das Empresas de Prestação de Serviços
a Terceiros, Colocação e Administração de Mão de Obra e de Trabalho
Temporário no Estado de São Paulo, convocadas a se reunirem em As-
sembleia Geral às 16h00, no dia 18 de agosto de 2015, no auditório de
nossa sede sito à Avenida São Luís, 258 - 18º andar, a fim de delibera-
rem sobre a seguinte: Ordem do Dia: a)Outorga de Poderes à Diretoria
Executiva do Sindeprestem para negociar com o Sindicato dos Bombeiros
Profissionais Civis das Empresas e Prestações de Serviços do Estado de 
São Paulo (Sindibombeiros) a Convenção Coletiva de Trabalho 2015/2016,
bem como, se necessário instaurar Dissídio Coletivo; b) Deliberar sobre a
Contribuição Assistencial Patronal (artigo 33 inciso III do Estatuto Social), 
critérios e respectivos valores. Em cumprimento aos preceitos estatutários,
informamos:  a) Artigo 14 - São direitos das empresas associadas (...) III – 
participar das Assembleias Gerais, com direito a voto, desde que seja res-
peitado o critério previsto no inciso I. Inciso I – votar, desde que a empresa 
seja associada por mais de 6 (seis) meses e que esteja rigorosamente em
dia com os pagamentos das contribuições (...); b) Artigo 30 - Parágrafo 
Primeiro - A Assembleia Geral será instalada em primeira convocação
com a presença da maioria absoluta das associadas ao Sindicato, e em
segunda convocação com qualquer número de associadas ao Sindicato. 
Não havendo quorum no horário acima previsto, a Assembleia Geral será 
instalada em segunda convocação às 16h15 com qualquer número de pre-
sentes. São Paulo, 10 de agosto de 2015. Vander Morales - Presidente 

ÁPICE SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certifi cados 
Recebíveis Imobiliários da 10ª Série da 1ª Emissão da Ápice 

Securitizadora S.A. - Edital de Convocação - (Segunda Convocação)
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”)
da 10ª Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora S.A. (“Emissora”) e 
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fi-
duciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir
em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em 20 de
agosto de 2015, as 15.00 horas, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º an-
dar, conjunto 12, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP: 04.506-000, a fi m de, nos termos do item 13.2 do Termo de Securiti-
zação de Recebíveis da 10ª Série da 1ª Emissão da Emissora (“Termo de 
Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração da
estrutura societária da Almavi, Locadora do Contrato de Locação (confor-
me defi nição prevista no Termo de Securitização), que acarretará na alte-
ração do proprietário do Imóvel objeto da matrícula nº 6.051 do Registro
Geral de Imóveis da Cidade de Ipojuca, PE (“Imóvel”), o qual está alienado
fi duciariamente em garantia da Emissão; (ii) alteração dos documentos da
operação, para refl etir a retifi cação da área do Imóvel; e (iii) outros assun-
tos relacionados. São Paulo, 11 de agosto de 2015. Fernando Cesar Bra-
sileiro - Diretor Presidente e de Relação com Investidores

FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO 
DE SÃO CARLOS – PARQTEC 

CNPJ 52.380.169/0001-18 
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/15 – SDECT – INFRA SCIENCE 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/15 – SDECT – INFRA SCIENCE 

CONVÊNIO GSA Nº 57/2013 – PROCESSO SDECT Nº 73/13 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de 
materiais, mão de obra e equipamentos para execução de obras de 
infraestrutura para conclusão das redes de água e esgoto do “S.Carlos 
Science Park”. Artigo 23, I, b) da Lei nº 8.666/93. Edital completo e seus 
anexos disponíveis no www.parqtec.com.br, dentro do link Science 
Park, no item Compras & Licitações. Data limite p/ entrega dos 
envelopes de documentação e da proposta: 28/08/15 às 14:30 horas. 
R.Alfredo Lopes, 1717, V.Elizabeth, CEP 13560-460, S.Carlos- SP. 
Contatos: (16) 3362-6262 / 99246-1303 - email: 
lpereira@parqtec.com.br. São Carlos-SP, 11 de agosto de 2015. Prof. 
Dr. Sylvio Goulart Rosa Junior - Presidente do ParqTec 

EMDHAP - Empresa Municipal
de Desenvolvimento

Habitacional de Piracicaba
CNPJ 60.727.385/0001-15
Comunicado de Pregão

Pregão Presencial nº 002/2015 - Processo Administrativo nº 005/2015. 
Objeto: Fornecimento parcelado de Combustíveis. Credenciamento: 
dia 20/08/15 das 10h00min às 10h30min. Início da Sessão: dia 
20/08/15 às 10h30min na sede da EMDHAP, sito à Avenida Cristóvão 
Colombo nº 1900, Bairro Algodoal, Piracicaba/SP. Consulta/Aquisição 
gratuita do Edital: www.emdhap.piracicaba.sp.gov.br ou ainda na sede 
da Empresa, de 2ª a 6ª feira das 09h00min às 16h00min. 

Piracicaba, 07 de agosto de 2015
Walter Godoy dos Santos

Diretor Presidente

Agro Pecuária Vale do Corumbaraí S/A
CNPJ/MF Nº 53.878.385/0001-50 - NIRE Nº 35.300.104.838

Extrato da Ata da 12ª Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
Aos 31/07/2015, às 18 horas, na sede social em Iracemápolis/SP. Con-
vocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Luiz 
Antonio Cera Ometto e Secretário: João Guilherme Sabino Ometto. 
Deliberações Unânimes - AGO: (1) Aprovadas as Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31/03/2015, publica-
das. (2) Aprovado o lucro líquido do exercício de R$ 991.022,87, de-
pois de deduzido R$ 49.551,14 à conta de Reserva Legal, remanesceu 
R$ 941.471,73: (a) R$ 577.083,74 para distribuição de dividendos aos 
acionistas, na proporção de ações que cada um possui, em uma única 
parcela que deverá ser paga até o dia 07/08/2015; e (b) R$ 364.387,99 
para a conta de Reserva de Lucros a Realizar. (3) Reeleitos, com man-
dato de 1 ano, até a AGO/2016: Diretor Presidente: Luiz Antonio Cera 
Ometto; e Diretor Vice-Presidente: João Guilherme Sabino Ometto,

AGE: (4) A redução do Capital Social, em 
R$ 1.500.000,00, passando de R$ 14.000.000,00 para 12.500.000,00, 
sem o cancelamento de ações. Em decorrência da redução de capital, 
os acionistas da Companhia receberão, a título de restituição de capital, 
o valor de R$ 1.500.000,00, em moeda corrente do país. “Artigo 5º - O 
capital social é de R$ 12.500.000,00, dividido em 54.245.035 ações ordi-
nárias nominativas, sem valor nominal.” Nada mais.

Federação dos Trabalhadores em
Serviços, Asseio e Conservação

Ambiental, Urbana e Áreas Verdes
no Estado de São Paulo

CNPJ Nº 67.987.917/0001-00
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da entidade, no uso das prerrogativas estatutárias, convo-
ca todos os Membros do Conselho de Representantes, a participarem
da Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada em 19 de agosto de 2015,
às 10:00 horas em primeira convocação e não havendo quórum para a
instalação dos trabalhos, a mesma será realizada uma hora após, em
segunda convocação com qualquer número de presentes, na sede da
Entidade, sita  Rua Major Quedinho, 300 - Bela Vista - São Paulo - SP, a
fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão
e votação da Ata da Assembléia anterior; b) Parecer do Conselho Fiscal
sobre o Balanço do Exercício de 2014; c) Leitura, discussão e votação
do Relatório da Diretoria do Exercício de 2014 e Balanço do Exercício
de 2014; d) Assuntos Gerais. São Paulo, 10 de Agosto de 2015.

José Roberto Santiago Gomes - Presidente F.E.M.AC.O.

MAT S.A.
CNPJ/MF nº 33.416.231/0001-30 - NIRE 35.3.0018492-1

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 08.07.2015
Data, Horário e Local: 08.07.2015, às 11 horas, na sede social, à Avenida 
Doutor José Luís Leme Maciel, 415, Jordanésia, Cajamar/SP. Convoca-
ção: correspondência enviada com protocolo a cada um dos membros. 
Presença: maioria dos membros do Conselho de Administração. Mesa:
Presidente: Luiz Alberto Assaf; Secretário: Jacques Cleiman. Ordem
do dia / Deliberações: a) Autorizar a alienação dos veículos de marca: 
Renault, modelo Sandero Expression 1.6-8v, 2011/2012, na cor Bege, 
chassis nº 93YBSR7UHCJ145072, placa EWO-3794 e Hyundai, modelo 
Elantra GLS 1.8cc, 2011/2012, na cor prata, chassis nº KMHDH41EB-
CU385412, placa FBU-3366, de propriedade da Companhia, bem como o 
cumprimento das formalidades para a validade da alienação e transferên-
cia da propriedade dos veículos perante os órgãos cabíveis. Encerramen-
to: Encerrada a Reunião, foi lavrada a presente Ata que lida e aprovada 
por unanimidade, foi por todos assinada. Cajamar, 08.07.2015 (a.a) Luiz
Alberto Assaf, Presidente e Membro do Conselho; Jacques Cleiman, 
Secretário e Membro do Conselho; Tiago Ribeiro Sochaczewski, Mem-
bro do Conselho. JUCESP nº 336.984/15-7 em 31.07.2015. Flávia Regina 
Britto - Secretária Geral.

Bus Trading - Comércio, Importação e 
Exportação S.A.

CNPJ/MF nº 10.651.058/0001-59 - NIRE 35.300.445.333
Edital de Convocação

Convocamos os Srs. Acionistas da Companhia, a se reunir em AGE, às 14 
horas, dia 24/8/15, no escritório administrativo, Avenida Nações Unidas, 
12.901, 5º, Torre Oeste, Sala 10, Brooklin Paulista Novo/SP, para delibera-

-
solução da Companhia, conforme determina o inciso I, item (c) do artigo 

-
-

Os Srs. Acionistas deverão comparecer munidos de documento de identi-

ser apresentada procuração à Companhia com, no mínimo, 48 horas 
de antecedência. SP, 05/8/2015. Diretor Presidente. (11, 12 e 13/8/15) 

FINLOG Participações S.A.
CNPJ/MF nº 20.930.366/0001-77

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Data, hora, local: 08.05.2015, 10hs, na Sede, Rua Iguatemi, 151, 22º an-
dar, conjunto 222, São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos Conselheiros.
Mesa: Presidente: Luis Claudio Garcia de Souza, Secretário: Matías Fer-
nando Cristóbal Vidal. Convocação: Dispensada. Deliberação aprovada:
(a) Eleição de Matías Fernando Cristóbal Vidal, argentino, casado, eco-
nomista, RNE V-319229-N, CPF/MF 227.629.598-88, como Presidente da
Diretoria e Marcos Moretti, brasileiro, divorciado, advogado, RG 5.772.152
SSP/SP, CPF/MF 448.215.738-49, como Diretor, ambos residentes em
São Paulo/SP, com mandato até 08.05.2018. Encerramento: Nada mais, 
lavrou-se a ata. São Paulo, 08.05.2015. Conselheiros e Diretores Elei-
tos: Luis Claudio Garcia de Souza - Presidente do Conselho, Matías
Fernando Cristóbal Vidal - Conselheiro e Presidente da Diretoria, Ibra-
him Mcmillan - Conselho, Marcos Moretti - Diretor. JUCESP nº
336.469/15-9 em 31.07.2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

AES TIETÊ S.A.
CNPJ/MF nº 02.998.609/0001-27 - NIRE nº 35300170555

COMUNICADO
A AES Tietê S.A. torna público que recebeu do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, 
a Autorização Especial nº 06/2015, para reduzir, em caráter emergencial, 
a vazão defluente da UHE Caconde, localizada no rio Pardo, para o 
patamar mínimo de 20m³/s.

Multigrain S.A.
CNPJ/MF nº 06.963.088/0001-23 - NIRE: 35300325397

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 25/03/2015
Em 25/03/15, 10h, na sede. Mesa: Presidente: Sr. Takaaki Kakudoh. Secretá-
rio: Sr. Gustavo Flausino Coelho. Presença: Totalidade. Deliberações: 1. 
Eleger para o cargo de Diretor o Sr. Daisuke Shimomura, com mandato de 1 
ano. 2. Ratificar a composição da Diretoria, que permanecerá com os demais 
membros pelo prazo de vigência de seus mandatos. Nada mais.SP, 25/03/15.
Takaaki Kakudoh, Gustavo Flausino Coelho. JUCESP nº 149.820/15-0 
em 06/04/15. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

Beauty’in Comércio de 
Bebidas e Cosméticos S.A.

CNPJ/MF 10.946.296/0001-91 - NIRE 35.300.439.03-1
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Ficam convocados os senhores acionistas da Beauty’in Comércio de 
Bebidas e Cosméticos S.A. a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária, a se realizar no dia 26 de outubro de 2015, às 14:00 horas na
sede da Companhia, na Avenida Cidade Jardim, 377, loja 01, Itaim 
Bibi, na cidade de São Paulo, a fim de deliberarem sobre: a) Balanço 
patrimonial e demais demonstrações financeiras do exercício encerrado 
em 31/12/2014; b) Destinação do prejuízo do exercício. Os documentos de 
que trata o item (a) da ordem do dia serão disponibilizados aos acionistas
no prazo do artigo 133 da Lei 6.404/76. São Paulo, 05 de agosto de 2015. 
Cristiana Arcangeli - Presidente do Conselho de Administração. 

Alere S/A
CNPJ 50.248.780/0001-61 - NIRE 35300394101

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Alere S.A. (“Companhia”) para se reu-
nirem em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a realizar-se 
no dia 17/08/2015, às 14:00, na sede social da Companhia, localizada 
na Rua dos Pinheiros, nº 498, bairro Pinheiros, São Paulo/SP, CEP
05422-000, para deliberar sobre os seguintes assuntos incluídos na ordem
do dia: (a) ratificar o aumento do capital social da Companhia, aprovado na
Assembleia Geral Extraordinária realizada em 29/06/2015, passando o ca-
pital social da Companhia dos atuais R$ 129.017.117,30 (cento e vinte e 
nove milhões, dezessete mil, cento e dezessete reais e trinta centavos) 
para R$ 148.034.119,19 (cento e quarenta e oito milhões, trinta e quatro 
mil, cento e dezenove reais e dezenove centavos), confirmando-se a emis-
são de 1.000.000 (um milhão) de novas ações ordinárias da Companhia; e 
(b) deliberar sobre a nova composição da diretoria da Companhia. São
Paulo, 07/08/2015. Francine Alencar de Rezende - Diretora Financeira.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE COMPRA, VENDA, LOCAÇÃO E 
ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DE 
SÃO PAULO - SECOVI-SP - Edital de Convocação - Assembleia Geral 
Ordinária - Pelo presente edital, ficam convocados todos os associados 
deste Sindicato, quites e em pleno gozo de seus direitos sindicais, 
para participar da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 
17 de agosto de 2015, às 11h00 (onze horas), em sua sede, na Rua 
Dr. Bacelar, nº 1.043, nesta Capital, a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: a) Leitura, discussão e aprovação do balanço do exercício 
financeiro de 2014, em conformidade com o Parecer do Conselho Fiscal; 
b) Leitura, discussão e aprovação do Relatório de Atividades da Diretoria 
no exercício de 2014. Não havendo, na hora acima indicada, o número 
legal de associados deste Sindicato para a instalação dos trabalhos 
em primeira convocação, a Assembleia será realizada uma hora após, 
no mesmo local, em segunda convocação, com qualquer número 
de associados presentes. São Paulo, 11 de agosto de 2015. Claudio
Bernardes - Presidente SECOVI-SP.

NATURA COSMÉTICOS S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 71.673.990/0001-77 - NIRE 35.300.143.183
CERTIDÃO DE REGISTRO

Certificamos que a Ata de Reunião do Conselho de Administração 
realizada em 18/06/2015, às 18 horas, publicada em 20/06/2015 no 
Diário Oficial do Estado de São Paulo e em 22/06/2015 no jornal 
Valor Econômico, foi devidamente registrada na JUCESP sob o nº 
336.420/15-8 em 31/07/2015, Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

A Central Elétrica Anhangüera S.A., empresa privada regularmente 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.308.698/0001-93, torna público que
requereu à CETESB a renovação da licença ambiental de operação nº
2.136, emitida em 08/02/2013, para funcionamento da Pequena Central 
Hidrelétrica Anhangüera - PCH Anhangüera - com potência instalada de
22,5 MW e linha de transmissão associada, instalada no Rio Sapucaí-
Mirim, entre os Municípios de Guará e São Joaquim da Barra, na região 
nordeste do Estado de São Paulo, com validade de 03 (três) anos a contar
da data de sua emissão.

Everest Participações Ltda.
CNPJ nº 02.835.612/0001-20 - NIRE 35215404857

Ata de Reunião de Sócios
10/08/2015, às 10h, na sede da Sociedade em São Paulo, SP, com a pre-
sença da totalidade dos sócios, foi aprovada, nos termos dos artigos
1.082, II e 1.084, do Código Civil, a redução do capital social da Sociedade
de R$ 10.735.000,00 para R$ 3.000.000,00, representando uma redução 
de R$ 7.735.000,00, que serão devolvidos em moeda corrente nacional ao
sócio Ezra Moise Safra. São Paulo, 10/08/2015. Sócios: Ezra Moise Safra,
Edson Maioli e Guilherme Figueiredo.

Ted Terras Participações S.A.
CNPJ Nº 18.968.381/0001-62 - NIRE 35.300.460.936

Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 08.07.2015 - 14hs
CERTIDÃO: Certifi co o registro na JUCESP sob nº 325.899/15-0 em 

24.07.2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

NEOMEC INDÚSTRIA MECÂNICA DE PRECISÃO EIRELI, torna público
que recebeu, da Secretaria de Meio Ambiente de Mauá, a Licença de
Operação Nº 2015034 para serviços de usinagem, tornearia e solda
(CNAE 25.39-0/01), situado à Rua Carmem Miranda, Nº 89 – Jardim
Sônia Maria – Mauá – SP – CEP: 09380-310, conforme consta no
Processo Administrativo Nº 1.050/2015.

AREAL TIJUCO EXTRAÇÃO E COMÉRCIO DE AREIA LTDA. ME
torna público que recebeu do IBAMA a licença de operação nº 
1304/2015, com validade de 1 ano (04/08/2016), para a atividade de 
extração de areia em leito ativo (sedimento de corrente) no rio Ribeira 
de Iguape, sito à Rodovia SP 250, s/n°, Km 353 - Ribeira/SP. 

ERRATA - Distrato Social da empresa Delasoft  editado em 27.05.2015  
Pag.34 linha 4 onde se lê ;sob nº 60.853 em 14/04/2005 LEIA -SE   
Sob.nº  55372 em sessão de 21/03/2002 
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Camargo Corrêa 
Construções e Participações S.A.
C.N.P.J./M.F. nº 11.196.609/0001-02 - N.I.R.E.: 35.300.372.671
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: 23/06/2015, às 16 horas, sede social, na Avenida Bri-
gadeiro Faria Lima, 1663, 7º andar (parte), 8º andar (parte), 9º andar (par-
te), São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Conselho de Administração.
Mesa: Vitor Sarquis Hallack - Presidente. Deliberações Aprovadas por
Unanimidade: Em face da reestruturação organizacional da Sociedade
em andamento, o Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente de Ad-
ministração e Finanças, Carlos Roberto Ogeda Rodrigues colocou o 
cargo de Diretor Presidente à disposição do Conselho de Administração,
permanecendo no cargo de Diretor Vice Presidente de Administração e Fi-
nanças. (i) eleger para o cargo vago de Diretor Presidente, Artur Apareci-
do Valério Coutinho e para o cargo de Diretor Vice Presidente de Gover-
nança e Compliance, Flávio Rímoli. A Diretoria da Sociedade, a partir des-
ta data, fi cou assim constituída: Diretor Presidente, Artur Aparecido Va-
lério Coutinho, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, RG nº 4.120.097-
4 e CPF/MF nº 547.844.338-72; Diretor Vice Presidente de Relações
Institucionais, André Clark Juliano, brasileiro, casado, engenheiro, RG
nº 19.841.162-5 (SP) e CPF/MF nº 142.149.818-98, Diretor Vice Presi-
dente de Administração e Finanças, Carlos Roberto Ogeda Rodri-
gues, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 9.915.241-1 (SP) e CPF/MF nº
030.836.668-96; Diretor Vice Presidente de Governança e Compliance,
Flávio Rimoli, brasileiro, casado, advogado, OAB/SP nº 182.257 e CPF/
MF nº 026.030.538-33; Diretor Vice Presidente Comercial, Marcelo 
Sturlini Bisordi brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 13.208.383 (SP) e
CPF/MF nº 118.662.248-24; e Diretor Vice Presidente de Operações,
Raggi Badra Neto, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA-SP nº
0601385766 e CPF/MF nº 046.318.508-09, todos domiciliados em São
Paulo/SP, com prazo de mandato até a data da realização da AGO, a ser
realizada no exercício de 2016, permanecendo vagos 06 cargos de Diretor.
Os Diretores, declaram, que não estão impedidos, por lei especial e nem
condenados por crime ou a pena que vede, ainda que temporariamente, o
exercício de atividades mercantis. São Paulo, 23/06/2015. Vitor Sarquis
Hallack - Presidente do Conselho de Administração. JUCESP nº
340.599/15-7 em 06.08.2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Mack Realty Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 12.557.848/0001-03 - NIRE 35.224.684.719

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 06 de Agosto de 2015
1. Data, Hora e Local: Aos 6 (seis) dias de agosto de 2015, às 11:00 
horas, na sede da Mack Realty Participações Ltda. (“Sociedade”),
estabelecida na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Ferreira de Araújo, 221, 9º andar, Pinheiros, CEP: 05428-000, e com seus 
atos constitutivos inscritos na Junta Comercial do Estado de São Paulo -
JUCESP sob o NIRE 35.224.684.719. 2. Presença: Presentes os sócios
representando a totalidade do capital social da Sociedade. 3. Convocação:
Dispensada a convocação face ao que faculta o artigo 1.072, § 2º da Lei 
nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002. 4. Mesa: Presidente: Alexandre 
Assolini Mota, Secretário: Juliano Cornacchia. 5. Ordem do Dia: Aprovar a 
redução do capital social da Sociedade. 6. Deliberações: O Sr. Presidente 
declarou instalada a Reunião e, por unanimidade de votos dos presentes e
sem quaisquer restrições, decidiram aprovar a redução do capital social da
Sociedade dos atuais R$ 1.184.290,00 (hum milhão, cento e oitenta e
quatro mil, duzentos e noventa reais) para R$ 1.014.290,00 (hum milhão, 
quatorze mil, duzentos e noventa reais), ou seja, uma redução de 
R$170.000,00 (cento e setenta mil reais), mediante a extinção de 170.000
(cento e setenta mil) quotas, em razão do capital social ser excessivo em 
relação ao objeto da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do
Código Civil. i. A redução mencionada acima ocorre mediante a restituição
do valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), em moeda corrente
nacional, às sócias. Por força do disposto acima, serão extintas as 
seguintes quotas de cada sócia e, em contrapartida, os seguintes valores
serão devolvidos: Sócias - Quotas Canceladas - Valor Devolvido
(R$): Mack Participações Ltda. - 164.900 - 164.900,00; Sérgio Ricardo 
de Souza Kawasaki - 1.700 - 1.700,00; Alexandre Assolini Mota - 1.700
- 1.700,00; Juliano Cornacchia - 1.700 - 1.700,00; Total: 170.000 - 
170.000,00. ii. Transcorrido o prazo legal de 90 (noventa) dias sem 
qualquer oposição de credores à presente redução de capital, a Sociedade 
formalizará a respectiva alteração do contrato social. 7. Leitura e Lavratura 
da Ata: O Presidente concedeu a palavra a quem dela quisesse
fazer uso, sendo que ninguém se manifestou. A ata foi lida, aprovada
e lavrada em livro próprio e assinada por todas as sócias. São Paulo, 
06 de agosto de 2015. Alexandre Assolini Mota - Presidente; Juliano
Cornacchia - Secretário.

Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Rio 
Claro e Região 

Sede  -  Rua 03 nº 1887 - Rio Claro  SP. Cep 13.500=162 - CNPJ . 
56.398.456/0001-06. 

A Entidade supra em cumprimento ao estatuto social informa os 
associados de sua base territorial nas cidades de:- Analândia, Araras, 
Conchal, Cordeirópolis, Corumbatai, Ipeuna, Itirapina, Leme, Rio Claro, 
Santa Cruz da Conceição e Santa Gertrudes, que publica a cédula da 
chapa 01 (única), a seguir: Alexandre C. Branco; (Itau), Amanda S. 
Gracio Pedron; (Itau), Antonio Luiz Hilsdorf; (Bradesco), Antonio P. 
Netto; (Santander), Cilene Ap. L. Silva Carmello; (Itau), Claudinei L. do 
Prado (Santander), Cristina Ap. Salton G. de Freitas; (Brasil), Daiana M. 
dos Reis Moreira; (Santander), Donizeti R. Inacio; (Santander), Doraci 
A. M. Canata; (Bradesco), Edilson P. de Arruda; (Bradesco), Edson 
Inocêncio; (Santander), Fernando de Laurentis (Brasil), Graziele de 
Godoy B. L. do Prado; (Santander) José Roberto Baschiera; 
(Santander), Karina H.C. dos S. Silva; (H.S.B.C.), Lucas Moises M. de 
Lima; (H.S.B.C.), Luciano Fosaluza; (Itaubanco), Luis Carlos Bertogna; 
(Bradesco), Luiz Carlos Cônego; (Bradesco), Luis Carlos dos Santos; 
(Itaubanco), Luis Fernando Paulelli; (HSBC), Marcelo da Silva; (HSBC), 
Marcia R. M. Lopes; (Brasil), Marcio Rogerio Troya; (CEF), Marco A. 
Fluetti; (HSBC), Marcos Antonio Cavalli; (Itau), Marcos R. Pimentel; 
(Itau), Maria A. Zerbo; Bradesco), Maria do C. Peggau; (Brasil), Maria I. 
R. dos Santos; (Bradesco), Miguel J. Gutzlaf  Jr.; (Santander), Murilo 
Benatti Risther (Santander), Paulo Antonio de A. Remedio; (CEF), 
Pedro A. Scabora; (Santander), Reginaldo Lourenço Breda; (Itaubanco), 
Romualdo C. Denardi; (Bradesco), Sergio D. de Oliveira; (Itaubanco), 
Sergio Hummel; (Itau), Sergio J. Pedrassolli; (Aposentado), Sonia C. 
dos S. Mello; (Santander), Taisa R. de Camargo Dietrich; (Itaubanco),  
Valdemir da S. Santos; (Bradesco), Valdir Aparecido Pires; (Santander), 
para os devidos fins legais, que foi registrada em 16 de julho de 2015 a 
fim de concorrer a eleição sindical na categoria bancária, no dia 25 de 
novembro de 2015 das 8:00 as 16:30 hs. para eleger a:- Diretoria 
Efetiva, Conselho Fiscal, Conselho de Representantes na Federação, 
Conselho de Representantes do Sindicato e respectivos suplentes, para 
o mandato de 28 de abril de 2016 a 27 de abril de 2020, a partir desta 
publicação fica aberto o prazo de 05 dias para impugnação de 
candidato, mediante protocolo na secretaria do Sindicato. Rio Claro, 12 
de agosto de 2015. Reginaldo L. Breda, Presidente. 

S.A. Agro Industrial Eldorado
CNPJ  nº 61.288.874/0001-80 – NIRE Nº  35.300.035.178

Edital de Convocação
São convocados os Srs. Acionistas para se reunirem em AGE a realizar-
-se dia 21/08/15, às 14:30 hs, sede social, Rua Afonso Aliperti, 180 - 1º. 
Andar - Água Funda - SP/SP. a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem 
do dia: a) Aprovação do Instrumento de Justificação da Cisão Parcial da 
Companhia com integralização da parcela patrimonial cindida para socie-
dade nova, em organização; b) Aprovação da contratação de empresa 
especializada responsável pela realização da avaliação contábil do acervo 
líquido a ser cindido e elaboração do respectivo laudo de avaliação; c) 
Aprovação do Laudo de Avaliação; d) Aprovação da Cisão Parcial; e) Alte-
ração do caput do Artigo 5º do Estatuto Social, para refletir a redução do 
capital social em decorrência da Cisão Parcial; f) Autorização para que 
os administradores pratiquem todos os atos necessários à efetivação das 
deliberações aprovadas pelos acionistas. Serão admitidos à Assembleia 
os Acionistas cujas ações estejam regularmente registradas nos livros 
próprios até 05 dias antes da realização da Assembleia. Solicita-se o 
comparecimento dos acionistas com uma hora de antecedência para pré-
via identificação. SP, 12/8/15. José Luiz Aliperti Neto - Diretor Presidente. 
          (12, 13 e 14/08/2015)

Iguatemi Empresa de
Shopping Centers S.A.

CNPJ/MF Nº 51.218.147/0001-93 - NIRE Nº 35.300.095.618
3ª Emissão de Debêntures Simples, não conversíveis
em Ações, em Série Única, da Espécie Quirografária

da Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A.
Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas - 
A BRL Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na 
qualidade de Agente Fiduciário, vem pelo presente edital, convocar os 
titulares das Debêntures em referência (“Debenturistas”), a se reunirem 
em AGD, a ser realizada no dia 27/08/15, às 10h, na sede da Emissora, 
Rua Angelina Maffei Vita, nº. 200, 9º andar - parte - CEP 01455-070 - 
São Paulo/ SP, para deliberarem acerca da aprovação da substituição do 
Agente Fiduciário da Emissão, pela Pentágono S.A. DTVM, a qual será 
formalizada pelo 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Escritura 
da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
em Série Única, da Espécie Quirografária. Caso o quórum mínimo de 
instalação não seja atingido para a realização da Assembleia Geral em 
1ª convocação, esta será realizada em 2ª convocação no dia 04/09/15, 
no mesmo horário e endereço, valendo desde já este edital como 2ª 
convocação. Poderão tomar parte na Assembleia: a) os Debenturistas, 
mediante exibição de documento hábil de sua identidade e 
comprovação de que são titulares das Debêntures; e b) os procuradores 
dos Debenturistas, com poderes específicos para representação na 
Assembleia, e demais representantes legais, mediante comprovação da 
legitimidade da representação exercida. São Paulo, 12/08/2015. BRL
Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

GAFISA S.A.
Companhia Aberta 

CNPJ/MF n° 01.545.826/0001-07 - NIRE 35.300.147.952
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 10 DE AGOSTO DE 2015
1. Data, Hora e Local: No dia 10 de agosto de 2015, às 14h, na sede 
da Companhia, localizada na Avenida das Nações Unidas 8.501, 19º 
andar. 2. Convocação e Presença: Convocação dispensada tendo em 
vista a presença de todos os membros do Conselho de Administração 
da Companhia, tendo-se verificado, portanto, quorum de instalação e 
aprovação. 3. Composição da Mesa: Presidente: Odair Garcia Senra. 
Secretária: Renata de Carvalho Fidale. 4. Deliberações: Os membros do 
Conselho de Administração decidiram, por unanimidade e sem quaisquer 
reservas, promover extensiva revisão do “Manual de Conduta para 
Divulgação e Uso de Informações e Política de Negociação de Valores 
Mobiliários de Emissão da Gafisa S.A.”, conforme aprovado e aditado 
anteriormente em reuniões do conselho de administração realizadas em 
15 de julho de 2009 e 30 de junho de 2011, respectivamente, cuja versão 
consolidada, válida para todos os efeitos, segue anexa à presente como 
Anexo I. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, esta ata foi lida, 
aprovada e assinada pelos presentes. Assinaturas: Odair Garcia Senra 
(Presidente), Renata de Carvalho Fidale (Secretária). Conselheiros:
Odair Garcia Senra, Cláudio José Carvalho de Andrade, Francisco Vidal 
Luna, Guilherme Affonso Ferreira, José Écio Pereira da Costa Júnior, 
Maurício Marcellini Pereira e Rodolpho Amboss. Declaro que a presente 
confere com o original lavrado em livro próprio. Renata de Carvalho 
Fidale - Secretária.

BANCO SOFISA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 60.889.128/0001-80 - NIRE 35.300.100.638
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

Data, hora, local: 09.03.2015, 10hs, na sede social, Alameda Santos,
1.496, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do Conselho de Administração.
Mesa: Presidente: Gilberto Maktas Meiches, Secretário: Antonio Carlos
Feitosa. Deliberações aprovadas: Eleição de Eduardo Antônio Landi
Poloni, abaixo qualifi cado, com prazo de mandato até a RCA que suceder
a AGO do ano de 2016. Dessa forma, a Diretoria fi cará assim: Diretor
Presidente: Alexandre Burmaian, brasileiro, casado, administrador de
empresas, RG 11.552.930/SSP/SP, CPF/MF 148.785.288-69; Diretores:
Pepe Diaz Alencar de Melo, brasileiro, casado, advogado, CPF/MF
305.290.938-04, RG 5.807.935-X-SSP-SP; Eduardo Antonio Landi Po-
loni, brasileiro, casado, contabilista, RG 17.260.913-6/SSP/SP, CPF/MF
065.206.768-96, Plinio de Lucca Junior, brasileiro, casado, administrador
de empresa, RG 18.531.935/SSP/SP, CPF/MF 078.275.098-27 e André
Jafferian Neto, brasileiro, casado, engenheiro, RG 9.041.200/SSP/SP,
CPF/MF 066.245.978-44, todos com endereço comercial em São Paulo/
SP, permanecendo vagos os demais cargos. Ora eleito declara não estar
impedido de exercer atividades mercantis. A posse e investidura no cargo
do Diretor eleito dar-se-á por assinatura do “Termo de Posse”. Encerra-
mento: Nada mais, lavrou-se a ata. Gilberto Maktas Meiches - Presidente,
Antonio Carlos Feitosa - Secretário. Alexandre Burmaian, André Jafferian
Neto, Antenor Araken Caldas Farias, Antonio Carlos Feitosa, Gilberto Mak-
tas Meiches, Geraldo José Gardenali. JUCESP nº 337.575/15-0 em
03.08.2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Eros Log Transportes e 
Armazenagem Ltda.

CNPJ/MF nº 20.982.449/0001-00 – NIRE (Sede) 35.228.689.162
Tarifas Remuneratórias

Eros Log Transportes e Armazenagem Ltda., Sociedade Empresária 
Limitada; Endereço: Rua Soldado Anésio Antão Ferreira, nº 99, Parte 
A; São Paulo/SP, por este instrumento, adota os valores descritos como: 
Tarifas Remuneratórias, -(Tabela de preços)-, conforme segue:
Item Discriminação Valor – R$         Quantidade Periodicidade
 001 Armazenagem 35,00 Por pallet (unidade) Mensal
 002 Armazenagem 17,50 Por pallet (unidade) Quinzenal
 003 “Pikhing” 11,5 Por quilograma – Kg –
 004 “Ad-Valorem” 0,80% Sobre Valor Nota Fiscal –

Prestação de Serviços: Acessórios e Conexos
   Valor do
Item Discriminação                  serviço R$
 001 Movimentação de mercadorias – Entradas e Saídas. 
   (Por quilogramas – Kg) 00,50
 002 Serviços de paletização (Por unidade) 35,00
 003 Serviços: ré enfardamento, ré embalagem, 
   estrinchamento (Por unidade) 20,00

São Paulo/SP, 01 de junho de 2015.
Alan Brasilio Rodrigues – Sócio Administrador, CPF nº 215.478.338-
40, RG 32.170.801-5 SSP/SP. Alex Sandro Rodrigues – Sócio, CPF 
nº 173.089.938-25, RG 25.891.678-3 SSP/SP. JUCESP – Registrado sob 
o nº 328.171/15-3 em sessão de 29/07/2015.

Banco Fator S.A.
CNPJ nº 33.644.196/0001-06 - NIRE 35300156803

Ata da Reunião da Diretoria de 06.07.2015
Data: 06/07/2015, às 09 h. Local: Sede social, na Rua Dr. Renato Paes 
de Barros, nº 1017 - 12º andar - São Paulo-SP. Presença: Totalidade dos 
Diretores. Mesa: Presidente: Marco Antonio Bologna. Secretário: 
Gilberto Teruhiko Moriama. Deliberações: 1. Eleger como integrante do 
Comitê de Crédito o seguinte membro: Gilberto Teruhiko Moriama, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 18.944.526-9-SSP-
SP e CPF/MF nº 251.812.728-35, domi ciliado na cidade e Estado de 
São Paulo-SP. Foi aceito o pedido de renúncia ao cargo de Membro do 
Comitê de Crédito, apresentado pelo Sr. Marcello Froldi Negro ao Diretor 
Presi dente desta instituição, nesta data. 2. A composição do Comitê de 
Crédito da instituição ficou assim definida: Membros: Marco Antonio 
Bologna, Gilberto Teruhiko Moriama, Hitosi Hassegawa, João Alfredo 
Coronel Lustosa, Maria Francisca dos Santos e Passos Sachs. 
Encerramento: Nada mais a tratar, lavrou-se a qual logo após foi lida, 
aprovada e por todos assinada. São Paulo, 06/07/2015. Marco Antonio 
Bologna - Presidente. JUCESP nº 329.975/15-8 em 31/07/2015. Flávia 
Regina Britto - Secretária Geral.

Empresa Brasileira de Terras 3 S.A.
CNPJ/MF nº 10.306.390/0001-86 – NIRE 35.300.469.755

Ata da Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 30/03/2015
1. Data, Hora e Local: 30/03/2015, às 15 horas, na Rua Hungria, 514, 
12º andar, sala N3, São Paulo-SP, sede da Companhia. 2. Convocação 
e Presença: Dispensada a convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 
da Lei 6.404/76, considerando que a totalidade dos acionistas estava 
presente, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de 
Acionistas da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Amaury Fonseca Junior; 
Secretário: Fabio Greco. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a alteração do 
endereço da sede da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas deci-
diram, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, alterar o endereço 
da sede da Companhia, que passa a ser na Rua Hungria, 514, 9º andar, 
conjunto 91, sala A5, Jardim Europa, CEP 01455-000, com a conse-
quente alteração do artigo 2º do Estatuto Social, que passa a vigorar 
com a seguinte redação: “Artigo 2º. A Companhia tem sua sede e foro 
na Rua Hungria, 514, 9º andar, conjunto 91, sala A5, Jardim Europa, 
CEP 01455-000, São Paulo-SP, podendo abrir fi liais, agências ou repre-
sentações em qualquer localidade do País ou do exterior, mediante 
deliberação da Diretoria.” Ficam os administradores e procuradores da 
Companhia autorizados a tomar todas as medidas necessárias para 
implementar a deliberação ora tomada pelos acionistas. 6. Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, sendo 
lavrada a presente Ata. 7. Assinaturas: São Paulo, 30/03/2015. Mesa: 
Amaury Fonseca Junior, Presidente; e Fabio Greco, Secretário. Acionis-
tas: Amaury Fonseca Junior e Fabio Greco. JUCESP nº 198.867/15-0 em 
07/05/2015. Flávia Regina Britto – Secretária Geral.

Campi Participações S.A.
CNPJ/MF n° 05.167.738/0001-61- NIRE n° 35.300.190.831

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 30 de Junho de 2.015
Aos 30.06.2015, às 15:00 horas, na sede da Companhia em São Paulo/
SP.  Presença: Totalidade. Mesa: Presidente - Cândida Morisot; Secretá-
ria: Telma Nascimento Pontes. Convocação: Dispensada. A seguir, a
Sra. Presidente informou que a assembleia tinha por finalidade: (i) Tomar
as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstra-
ções financeiras relativas ao exercício de 2014, publicados nos Jornais
DOESP e Empresas & Negócios em 26.06.2015; (ii) Deliberar sobre a
destinação do resultado do exercício de 2014 e a distribuição de dividen-
dos; e (iii) Deliberar sobre a remuneração dos administradores para o
exercício de 2015. Foi então deliberado por unanimidade o seguinte: (i)
As contas dos administradores e demonstrações financeiras relativas ao
exercício de 2014 foram devidamente apresentadas, discutidas e apro-
vadas pela totalidade dos acionistas; (ii) Foi aprovada por unanimidade
a distribuição de lucros no valor de R$ 1.000.000,00;  (iii) Os acionistas
aprovaram a remuneração anual global dos administradores para o exer-
cício de 2.015 no valor global de até R$ 20.000,00. Nada mais havendo
a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os pre-
sentes. São Paulo, 30/06/2015. Mesa: Cândida Morisot - Presidente da
Assembléia; Telma Nascimento Pontes - Secretária da Assembléia,
Acionistas: Cândida Morisot; Telma Nascimento Pontes. JUCESP
nº 341.233/15-8 em 06/08/15. Flavia Regina Britto - Secretária Geral.

ÁPICE SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certifi cados 
Recebíveis Imobiliários da 10ª Série da 1ª Emissão da Ápice 

Securitizadora S.A. - Edital de Convocação - (Segunda Convocação)
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”)
da 10ª Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora S.A. (“Emissora”) e 
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fi-
duciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir
em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em 20 de
agosto de 2015, as 15.00 horas, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º an-
dar, conjunto 12, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP: 04.506-000, a fi m de, nos termos do item 13.2 do Termo de Securiti-
zação de Recebíveis da 10ª Série da 1ª Emissão da Emissora (“Termo de 
Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração da
estrutura societária da Almavi, Locadora do Contrato de Locação (confor-
me defi nição prevista no Termo de Securitização), que acarretará na alte-
ração do proprietário do Imóvel objeto da matrícula nº 6.051 do Registro
Geral de Imóveis da Cidade de Ipojuca, PE (“Imóvel”), o qual está alienado
fi duciariamente em garantia da Emissão; (ii) alteração dos documentos da
operação, para refl etir a retifi cação da área do Imóvel; e (iii) outros assun-
tos relacionados. São Paulo, 11 de agosto de 2015. Fernando Cesar Bra-
sileiro - Diretor Presidente e de Relação com Investidores

Empresa de Transmissão de 
Energia do Mato Grosso S.A. - ETEM 

CNPJ/MF n° 11.589.522/0001-97 - NIRE 33.300.376.85-4
Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração

Aos 16/06/2014, às 12:30 horas na sede da Companhia. Presença - A
totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa - Presidente: 
Sr. Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho e o Sr. Fernando Robério de Borges 
Garcia para secretariá-lo. Deliberações: Aceitar o pedido de renúncia do
Sr. Álvaro Nelson Assis Araújo, RG n° MG-1074454 SSP/MG e CPF/MF  
n° 297.502.296-49, ao cargo de Diretor Administrativo Financeiro da
Companhia, conforme Termo de Renúncia, por ele apresentado e
arquivado na sede da Companhia. Eleger, como novo Diretor Administrativo 
Financeiro da Companhia, com mandato unificado de 03 anos, encerrando-
se em 04/03/2016, o Sr. Oswaldo Errerias Ortega, RG n° 2.782.553-X - 
SSP/SP e CPF/MF n° 024.659.908-10, conforme Termo de Posse por ele 
apresentado e arquivado na sede da Companhia. Nada mais a tratar.
Marcelo Tosto de Oliveira Carvalho - Presidente; Fernando Robério de 
Borges Garcia - Secretário. JUCESP nº 329.672/15-0 em 30/07/2015. 
Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

SGA - Sistemas de Gestão Ambiental S.A.
CNPJ/MF 30.157.101/0001-31 - NIRE 35.300.445.783

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 16/04/2015
Em 16/04/2015, às 15h30min, na sede. Presença: A totalidade do capital
social da Companhia. Mesa: Sr. Bruno Costa Carvalho de Sena -
Presidente; Sr. José Miguel Neves Moreira Maia - Secretário. Deliberações:
Por unanimidade: a) Aprovar o Relatório da Administração, o Balanço 
Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras do exercício social 
encerrado em 31/12/2014, conforme publicações no Diário Oficial do 
Estado e no Jornal Brasil Econômico, em 15/04/2015. b) Aprovar a
distribuição de dividendos, no valor de R$ 413.082,94, aos acionistas, na
proporção de suas respectivas participações no capital social da 
Companhia. c) Deixar de eleger os membros do Conselho Fiscal, por não
ter sido formulado o pedido de que trata o artigo 161, § 2º, da Lei Federal 
nº 6.404/76, por acionista que detenha a participação no capital social 
estabelecida naquele dispositivo legal. Nada mais a tratar. São Paulo,
16/04/2015. Bruno Costa Carvalho de Sena - Presidente; José Miguel
Neves Moreira Maia - Secretário. JUCESP nº 195.991/15-1 em
06/05/2015. Flávia Regina  Britto - Secretária Geral em Exercício.

Ventos de Santa Joana XIII 
Energias Renováveis S.A.

CNPJ/MF nº 19.082.800/0001-27
Balanço Patrimonial em 31/12/2014 e 2013 – Retifi cação

Na publicação das Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios 
sociais encerrados em 31/12/2014 e 2013, inserida neste jornal na edi-
ção de 24/03/2015 na página 81, por equívoco, constou de forma incor-
reta o nome do Contador da empresa, como sendo o Sr. Almir Floravante 
Camargo – CRC 1SP 212.168/O-4. O correto é: Marcio Theodoro de 
Aguiar – CRC 1SP 220.965/O-0. Permanecem inalterados os demais 
termos da citada publicação. A Diretoria
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LOUNGERIE S/A
CNPJ - 13.513.325/0001-10

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Balanços Patrimoniais em 31/12/2014 e 2013 (Em MR$)

Ativo Notas 2014 2013
Circulante 58.932 41.753
Caixa e equivalentes de caixa 4 9.736 3.578
Contas a receber de clientes 5 20.032 14.447
Estoques 6 21.709 19.287
Impostos a recuperar 7 1.778 1.649
Demais contas a receber – 211 71
Despesas antecipadas – 172 99
Créditos com partes relacionadas 9 5.190 2.086
Outros créditos – 104 536
Não Circulante 35.886 31.740
Imposto de renda e contribuição social - Diferidos 10 5.887 5.887
Investimentos  29.999 25.853
Imobilizado 8.1 9.588 10.315
Intangível 8.2 20.412 15.538
Total do Ativo 94.818 73.493
Passivo Notas 2014 2013
Circulante 48.319 46.739
Fornecedores nacionais 2.3.4  609  3.768 
Fornecedores estrangeiros 2.3.4  602  356 
Empréstimos e financiamentos 11  35.692  31.858 
Salários e encargos –  860  562 
Provisões Trabalhistas –  2.423  2.679 
Obrigações tributárias 12  4.452  3.237 
Demais contas a pagar –  3.456  3.420 
Provisões Diversas –  226  858 
Não Circulante 28.356  –   
Empréstimos e financiamentos 11  28.356  –   
Patrimônio Líquido 18.143 26.754
Capital social 14  94.973 94.973 
Lucros (prejuízos) acumulados – (76.830) (68.219) 
Total do Passivo 94.818 73.493

Das atividades operacionais: 2014 2013
Lucro líquido do exercício (8.611) (18.767) 
Ajuste para conciliar o resultado às disponibilidades 
  geradas pelas atividades operacionais:
  Depreciações e Amortizações 5.256 5.614 
  Provisão para Obsolescência de Estoques (2.418) (5.412) 
  Provisão para Valor Recuperável dos Ativos
    (Impairment) (1.002) 2.974 
  Outras provisões (632) (679) 
Lucro (Prejuízo) que afetam o Caixa (7.407) (16.270) 
Variações nos Ativos e Passivos
Ativo (8.603) 5.784
  Contas a receber de clientes  (5.585) (3.543) 
  Demais contas a receber  (140) (62) 
  Créditos com Companhias do Grupo (3.104) (20) 
  Impostos a recuperar (130) 701 
  Adiantamento à Fornecedores 47 270 
  Despesas antecipadas (73) (74) 
  Outros Créditos 386 (488) 
  Estoques (4) 8.999 
Passivo (1.621) 539
  Fornecedores  (3.158) (134) 
  Fornecedores estrangeiros 245 356 
  Adiantamento de Clientes 76 (2) 
  Salários e encargos sociais 297 (141) 
  Obrigações tributárias de curto prazo 1.214 1.184 
  Provisões Trabalhistas (256) 225 
  Demais contas a pagar - curto prazo (41) (949) 
Variação de Caixa das Atividades Operacionais (17.631) (9.947)
Atividades Não Operacionais
Atividades de Financiamento 32.189 364
  Captação de Financiamentos 32.189 364 
Atividades de Investimento (8.400) (5.093)
  Aquisições de Imobilizado (5.997) (4.243) 
  Aquisições de Intangível (2.404) (850) 
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes
  de caixa 6.158 (14.676)
Caixa e Equivalentes de Caixa
  No início do exercício 3.578 18.254 
  No final do exercício 9.736 3.578 
Aumento (Redução) de caixa e equivalentes
  de caixa 6.158 (14.676)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa em 31/12/2014 e 2013 (Em MR$)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31/12/2014 e 2013 (Em MR$)

Capital
social

Reservas Prejuízos
Acumu-

lados

Patri-
mônio

Líquido
Reserva

Legal
Lucros

 Retidos
Em 31/12/2012 94.973 – – (49.452) 45.421 
Prejuízo Líquido
  do Exercício – – – (18.767) (18.767) 
Em 31/12/2013 94.973 – – (68.219) 26.754 
Prejuízo Líquido
  do Exercício – – – (8.611) (8.611) 
Em 31/12/2014 94.973 – – (76.830) 18.143

Demonstrações do Resultado em 31/12/2014 e 2013 (Em MR$)
                                                                Notas 2014 2013
Receita Bruta – 112.008 87.709 
(-) Devoluções/Trocas – (6.572) (5.097) 

Receita Faturada 105.436 82.612
(-) Impostos – (28.753) (22.212) 

Receita Líquida 76.683 60.400
Custo dos produtos vendidos – (24.306) (19.442) 

Lucro bruto 52.377 40.958
Despesas operacionais (51.943) (48.663) 
Com vendas – (10.247) (10.176) 
Provisão para Crédito de Liquidação
  Duvidosa – – 4 
Gerais e administrativas – (41.696) (38.490) 

EBITDA Operacional 435 (7.705)
Provisões
Provisão para Ajuste ao Valor de
  Recuperação 15.2 1.002 (2.974)

Receitas (Despesas) não operacionais
Outras Receitas (Despesas) não
  operacionais 15.1 (13) (798) 

EBITDA 1.424 (11.476)
Amortização, Depreciação e Leasing
Depreciação – (1.922) (1.959) 
Amortização – (3.362) (3.985) 

EBIT-Lucro (Prejuízo) antes do
  resultado financeiro líquido (3.860) (17.420) 
Despesas financeiras 16.1 (7.372) (2.725) 
Receitas financeiras 16.2 2.621 1.378 

LAIR-Lucro (Prejuízo) antes do imposto
  de renda e contribuição social (8.611) (18.767) 
Prejuízo líquido do exercício (8.611) (18.767)
Quantidade de Ações 54.290.313 54.290.313 
Lucro (Prejuízo) por ação (0,1586) (0,3457)
NOTAS EXPLICATIVAS: 1. Apresentação das Demonstrações 
Financeiras: Estão apresentadas de acordo com as disposições da Lei 
6.404/76 e Legislação atual. 2. Principais Práticas Contábeis: a) Os 
registros são de acordo com o regime de competência; b) As mercadorias 
contabilizadas na conta de estoque estão registradas ao custo médio de 
aquisição. 3. Imobilizado: a) Está demonstrado ao custo de aquisição; b) 
As  depreciações vem sendo calculadas pelo método linear, reconhecidas 
no Resultado do Exercício. Reconhecemos a exatidão e veracidade do 
presente Balanço Geral e Demonstrações Financeiras.

Glauber José Biazotto Gonçalves - Diretor -  CPF 291.091.718-51 - CRC 1SP251149/O-1; Rodrigo Marques Areco - Diretor
- CPF 299.372.608-09. Alexander de Carvalho - Gerente de Contabilidade - CPF 271.094.048-54 - CRC 1SP194740/O-1

Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
CNPJ/MF nº 06.164.253/0001-87 - NIRE 35.300.314.441

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de agosto de 2015
I. Data, Horário e Local: 11 de agosto de 2015, às 14:00 horas, na Praça Comte. Linneu Gomes, S/N, Portaria 3 
- Prédio 15 - Sala de Reuniões do Conselho de Administração, Jardim Aeroporto, São Paulo (“Companhia”). 
II. Presença: Estava presente a totalidade dos integrantes do Conselho de Administração da Companhia, eleitos 
em Assembleia Geral Ordinária da Companhia realizada no dia 30 de abril de 2015. III. Mesa: Assumindo a 
Presidência da mesa, o Senhor Henrique Constantino, que convidou a mim, Claudia Karpat, para secretariar os 
trabalhos. IV. Convocação: Dispensada, em vista da presença da totalidade dos membros do Conselho de 
Administração. V. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a aprovação das Demonstrações Financeiras da Companhia 
relativas ao segundo trimestre de 2015, com a revisão especial da Ernst & Young Auditores Independentes S.S.; 
(ii) a concessão de Opção de Compra de Ações e Ações Restritas referentes ao exercício de 2015; (iii) a 
atualização do Manual de Divulgação e Uso de Informações e da Política de Negociação de Valores Mobiliários 
de Emissão da Companhia; (iv) a aprovação do Manual de Política de Transações com Partes Relacionadas; (v) 
a alteração e consolidação do Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia; (vi) a 
aprovação do arquivamento do Código de Ética e do Manual de Conduta, no site de Relações com Investidores e 
demais canais aplicáveis; (vii) a aprovação da concessão de garantia pela Companhia à VRG Linhas Aéreas S.A. 
(“VRG”), sua controlada, a fim de garantir o cumprimento de obrigações da mesma no Contrato de Arrendamento 
de duas aeronaves Boeing 737-800, com número de série 39627 e 41177, firmado entre esta e a Wells Fargo Bank 
Northwest, National Association (não em sua capacidade individual, mas atuando apenas como proprietária 
fiduciária), e demais documentos referentes a tal operação; (viii) a celebração, pela subsidiária da Companhia, 
Gol LuxCo S.A. (“Gol LuxCo”), na qualidade de devedora, de contrato de crédito com a Morgan Stanley Senior 
Funding, Inc., na qualidade de agente administrativo representante dos interesses dos credores (“Morgan 
Stanley”), no montante total de até US$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de dólares norte-americanos), com 
prazo de vencimento de até 5 (cinco) anos (“Contrato de Crédito” e “Empréstimo”, respectivamente), e a prestação 
de garantia fidejussória pela Companhia, em conjunto com a VRG Linhas Aéreas S.A. (“VRG” e, em conjunto com 
a Companhia, os “Garantidoras”), de modo a assegurar o cumprimento integral das obrigações assumidas pela 
Gol LuxCo no âmbito do Contrato de Crédito; (ix) a celebração pela Gol LuxCo, na qualidade de devedora, de 
contrato de reembolso, com a Delta Air Lines Inc., na qualidade de garantidora adicional do Contrato de Crédito 
(“Delta”), e o Banco Citibank S.A., na qualidade de agente de garantia (“Citibank” e “Contrato de Reembolso”, 
respectivamente), por meio do qual a Gol LuxCo obriga-se a pagar à Delta todo e qualquer montante arcado por 
ela em decorrência da garantia prestada nos termos do Contrato de Crédito, acrescido de juros a serem previstos 
no Contrato de Reembolso, e a prestação de garantia fidejussória pela Companhia, em conjunto com a VRG, de 
modo a assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pela Gol LuxCo no âmbito do Contrato de Reembolso; 
(x) a prestação de garantia real pela Companhia em função das garantia às obrigações assumidas pela Gol LuxCo 
e pelas Garantidoras no âmbito do Contrato de Reembolso, mediante a celebração de contrato de penhor de 
ações, bens e direitos creditórios entre a Companhia, Delta, Citibank e Citigroup Global Markets Brasil Corretora 
de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Citi Corretora” e “Contrato de Penhor”, respectivamente), por meio 
do qual será estabelecido, dentre outros, o penhor de ações de emissão da Smiles S.A. (CNPJ/MF nº 
15.912.764/0001-20) (“Smiles”) e titularidade da Companhia; (xi) abertura de conta controlada e de conta custódia 
junto ao Citibank e a Citi Corretora, respectivamente, mediante a celebração de (a) “Contrato de Prestação de 
Serviços de Conta Controlada, Agente de Garantias e Outras Avenças” com a Delta, Citibank e a Citi Corrretora 
(“Contrato de Conta Controlada”) e (b) “Contrato para Realização de Operações nos Mercados Administrados por 
Bolsa de Valores, de Mercadoria, de Futuros e/ou por Entidade do Mercado de Balcão Organizado” com a Citi 
Corretora (“Contrato de Conta Custódia”); e (xii) autorizar que os diretores e procuradores da Companhia tomem 
todas as providências e pratiquem todos os atos necessários à implementação das deliberações a serem 
aprovadas em relação aos itens “viii” a “xii”, bem como ratificar os atos já praticados pelos diretores e/ou 
procuradores nesse sentido, conforme aplicável. VI. Deliberações: Primeiramente, consigna-se na ata que o 
conselheiro Edward H. Bastian cientificou os demais conselheiros de seu impedimento exclusivamente em relação 
às matérias constantes dos itens (viii) a (xii) da Ordem do Dia, nos termos do artigo 156 da Lei das Sociedades por 
Ações, ressaltando que seu interesse deriva de sua posição como executivo da Delta Air Lines, Inc., e que, por tal 
motivo, ele se retirou da sala quando do início das discussões e deliberações relativas às matérias acima 
mencionadas. Ato contínuo, prestados os esclarecimentos necessários, após detida análise dos documentos 
pertinentes referentes às matérias constantes da presente, por unanimidade, foram aprovadas: (i) as 
Demonstrações Financeiras relativas ao segundo trimestre de 2015, com revisão especial da Ernest & Young 
Auditores Independentes S.S. (“E&Y”). Dessa forma, as Demonstrações Financeiras, devidamente aprovadas e 
rubricadas pela mesa, terão uma via arquivada na sede da Companhia e serão divulgadas no prazo legal; (ii) a 
outorga do total de: (a) 1.930.844 (um milhão, novecentos e trinta mil, oitocentos e quarenta e quatro) Opções de 
Compra de Ações referentes ao exercício social de 2015, nos termos do Plano de Incentivo de Longo Prazo - 
Opção de Compra de Ações (“Opção de Compra de Ações”), aprovado em Assembleia Geral Extraordinária 
realizada em 19 de outubro de 2012, e (b) 1.207.037 (um milhão, duzentos e sete mil, e trinta e sete) prêmios, que 
conferem aos beneficiários do Plano, o direito de receber Ações Restritas (“Prêmios de Ações Restritas”), 

referentes ao exercício social de 2015, nos termos do Plano de Incentivo de Longo Prazo - Plano de Ações 
Restritas, aprovado em Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 19 de outubro de 2012. A data de 
concessão das Opções de Compra de Ações e Prêmios de Ações Restritas aos beneficiários de cada Plano a ser 
considerada, para todos os fins, é 30 de abril de 2015 (“Data da Concessão”), conforme aprovado pelo Comitê de 
Política de Gestão de Pessoas e Governança Corporativa, que também aprovou a lista dos beneficiários com as 
respectivas quantidades de opções e/ou ações outorgadas, nos termos dos respectivos Planos; (iii) a atualização 
do Manual de Divulgação e Uso de Informações e da Política de Negociação de Valores Mobiliários de Emissão 
da Companhia “Política de Divulgação e Negociação” (conforme anexo I), o qual estará disponível no site de 
Relações com Investidores da Companhia; (iv) o Manual de Política de Transações com Partes Relacionadas 
(conforme anexo II), o qual estará disponível no site de Relações com Investidores da Companhia e demais canais 
aplicáveis (CVM/ BM&F Bovespa e Securities Exchange Comission - SEC); (v) a alteração e consolidação do 
Regimento Interno do Comitê de Auditoria Estatutário da Companhia, nos termos do anexo III da presente ata; (vi) 
o arquivamento do Código de Ética e do Manual de Conduta da Companhia (respectivamente, anexos IV e V da 
presente ata), os quais estarão disponíveis no site de Relações com Investidores e demais canais aplicáveis 
(CVM, BM&F Bovespa e Securities Exchange Comission - SEC); (vii) a concessão de garantia pela Companhia à 
VRG Linhas Aéreas S.A. (“VRG”), sua subsidiária, a fim de garantir o cumprimento de obrigações da VRG no 
contrato de arrendamento de duas aeronaves Boeing 737-800, com número de série 39627 e 41177, firmado entre 
esta e a Wells Fargo Bank Northwest, National Association (não em sua capacidade individual, mas atuando 
apenas como proprietária fiduciária), e demais documentos referentes especificamente a esta operação; (viii) a 
celebração do Contrato de Crédito e a prestação, pela Companhia, de garantia fidejussória, de caráter incondicional 
e irrevogável, a ser constituída nos termos da regulamentação aplicável, para garantir o cumprimento das 
obrigações assumidas pela Gol LuxCo no âmbito do Contrato de Crédito; (ix) a celebração do Contrato de 
Reembolso e a prestação, pela Companhia, de garantia fidejussória, de caráter incondicional e irrevogável, a ser 
constituída nos termos da regulamentação aplicável, para garantir o cumprimento das obrigações assumidas pela 
Gol LuxCo no âmbito do Contrato de Reembolso; (x) a prestação de garantia real pela Companhia mediante a 
celebração do Contrato de Penhor, para garantir o cumprimento das obrigações assumidas pela Gol LuxCo e 
pelas Garantidoras no âmbito do Contrato de Reembolso. Será objeto do referido contrato: (i) o penhor de ações 
ordinárias de emissão da Smiles, de titularidade da Companhia (“Ações Empenhadas”), em valor equivalente a até 
200% (duzentos por cento) da soma do (1) saldo devedor decorrente do Contrato de Crédito; com (2) o saldo 
devedor decorrente do Contrato de Reembolso, subtraído o valor indicado no item (1) acima (“Razão de Garantia”), 
sendo certo que o valor das Ações Empenhadas deverá ser calculado com base em valor de mercado e em 
dólares americanos, conforme apurados na respectiva data da apuração; (ii) os dividendos ou juros sobre capital 
próprio oriundos das Ações Empenhadas, bem como todos e quaisquer direitos creditórios, presentes ou futuros, 
resultantes da venda ou transferência das Ações Empenhadas à terceiros, durante a vigência do Contrato de 
Penhor, ou provenientes do resgate ou pagamento das Ações Empenhadas; (iii) todos os direitos de crédito 
oriundos de conta custódia, a ser aberta pela Companhia, incluindo os direitos em quaisquer bens que possam ser 
ali depositados durante a vigência do Contrato de Penhor: e (iv) todos os direitos de créditos referentes à conta 
controlada, a ser aberta pela Companhia, incluindo (a) direitos sobre qualquer bem resultante dos Bens 
Empenhados, os quais poderão ser ali depositados a qualquer tempo durante a vigência do Contrato de Penhor, 
(b) toda e qualquer quantia mantida ao longo do tempo na conta controlada, e (c) os investimentos permitidos. Os 
diretores da Companhia ficam desde já autorizados a, durante o prazo de validade do Contrato de Reembolso, a 
empenhar novas ações para fins de recomposição da Razão de Garantia, conforme aplicável, nos termos a serem 
previstos no Contrato de Penhor; (xi) abertura de conta controlada e de conta custódia mediante a celebração do 
Contrato de Conta Controlada e do Contrato de Conta Custódia, respectivamente; e (xii) a autorização para os 
diretores e/ou procuradores da Companhia a tomarem todas e quaisquer providências, praticarem os atos e 
assinarem todos os documentos necessários à implementação das deliberações aprovadas nos itens “viii” à “xii”, 
podendo, inclusive, negociar e determinar os termos e condições do Contrato de Crédito, Contrato de Reembolso, 
Contrato de Penhor, Contrato de Conta Controlada e Contrato de Conta Custódia e demais documentos 
relacionados, incluindo, mas não se limitando a, forma de pagamento, remuneração, valor do crédito e renunciar 
direitos, observadas as melhores práticas de mercado. Ficam ratificados todos os atos já praticados pelos diretores 
e/ou procuradores nesse sentido. VII. Suspensão dos Trabalhos e Lavratura da Ata: Oferecida a palavra a 
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém o fez, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à 
lavratura da presente ata, a qual, reabertos os trabalhos, foi lida, conferida e pelos presentes aprovada. Assinaturas: 
Mesa: Henrique Constantino - Presidente; Claudia Karpat - Secretária. Membros do Conselho de Administração: 
Constantino de Oliveira Junior, Henrique Constantino, Ricardo Constantino, Joaquim Constantino Neto, Edward H. 
Bastian, Antonio Kandir, Luiz Kaufmann e Richard Freeman Lark Jr. Certifico que a presente é cópia fiel da ata 
lavrada no livro próprio. São Paulo, 11 de agosto de 2015. Henrique Constantino -  Presidente, Claudia Karpat - 
Secretária.

Dynda Participações S.A.
CNPJ nº 03.954.168/0001-24 - NIRE Nº 35.300.471.60-1

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Em 15.05.2015, 10h, na sede social, Avenida Pau-
lista, 1938, 5º andar, Bela Vista, São Paulo/SP. Presença: totalidade do
Capital Social. Convocação: Dispensada. Mesa: Presidente: Paulo Se-
túbal Neto, Secretária: Ana Eliza Antunes Salgado Setúbal. Delibera-
ções Aprovadas: 1. Re-ratifi car o aumento do Capital deliberado na
AGE em 27/10/14, registrada na JUCESP em 18/12/2014, 507.583/14-0,
para que conste que referido aumento se dá, na realidade, em R$
3.000.000,00, ao invés de R$ 43.349.720,00, passando, o capital social
de R$ 600.000,00 para R$ 3.600.000,00. 2. O aumento de Capital Social
é subscrito pelo acionista Paulo Setúbal Neto, mediante a capitalização
de créditos por ele detidos contra a sociedade, e corresponde à emissão
de 3.000.000 de novas ações, sem valor nominal. 3. Os acionistas can-
celam a redação do artigo 5º, caput, do Estatuto Social, para que volte a
constar com a redação anterior: “Artigo 5º: O capital social da Compa-
nhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 3.600.000,00, repre-
sentado por 600.000 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor
nominal, fi cando a Companhia autorizada a aumentar o seu capital me-
diante deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.” Encerramento: 
Nada mais. São Paulo, 15.05.15. Mesa: Paulo Setúbal Neto: Presidente,
Ana Eliza Antunes Salgado Setúbal: Secretária. Advogado: Luis Rodrigo
Margarido Pires de Almeida - OAB/SP 258.520. 

ÁPICE SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certifi cados 
Recebíveis Imobiliários da 10ª Série da 1ª Emissão da Ápice 

Securitizadora S.A. - Edital de Convocação - (Segunda Convocação)
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”)
da 10ª Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora S.A. (“Emissora”) e 
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fi-
duciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir
em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em 20 de
agosto de 2015, as 15.00 horas, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º an-
dar, conjunto 12, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
CEP: 04.506-000, a fi m de, nos termos do item 13.2 do Termo de Securiti-
zação de Recebíveis da 10ª Série da 1ª Emissão da Emissora (“Termo de 
Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração da
estrutura societária da Almavi, Locadora do Contrato de Locação (confor-
me defi nição prevista no Termo de Securitização), que acarretará na alte-
ração do proprietário do Imóvel objeto da matrícula nº 6.051 do Registro
Geral de Imóveis da Cidade de Ipojuca, PE (“Imóvel”), o qual está alienado
fi duciariamente em garantia da Emissão; (ii) alteração dos documentos da
operação, para refl etir a retifi cação da área do Imóvel; e (iii) outros assun-
tos relacionados. São Paulo, 11 de agosto de 2015. Fernando Cesar Bra-
sileiro - Diretor Presidente e de Relação com Investidores

Ápice Securitizadora S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de

Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 7ª Série da
1ª Emissão da Ápice Securitizadora S.A.

Edital de Convocação
Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”)
da 7ª Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora S.A. (“Emissora”) e 
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fi-
duciário”), e os representantes da Emissora, são convocados a se reunir
em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em 02 de se-
tembro de 2015, às 10 horas, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar,
Conjunto 12, Itaim Bibi, Cidade e Estado de São Paulo, a fi m de, nos ter-
mos do item 12.2 do Termo de Securitização de Recebíveis da 7ª Série da
1ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a se-
guinte ordem do dia: (i) a não recomposição do Fundo de Reserva, a ser
realizada conforme a cláusula 2.6 do Instrumento Particular de Contrato de
Cessão de Créditos Imobiliários e Outras Avenças (“Contrato de Cessão”);
e (ii) outros assuntos relacionados, incluindo, mas não se limitando, aque-
les que possam surgir em razão dos desdobramentos das discussões que
ocorrerem na AGE. São Paulo, 12 de agosto de 2015. Fernando Cesar
Brasileiro - Diretor Presidente e de Relação com Investidores
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RENOVA EÓLICA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 11.289.590/0001-30 - NIRE 35.300.445.121

Edital de Segunda Convocação aos Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão  
de Debêntures da Renova Eólica Participações S.A.

Nos termos da Cláusula 8.2 ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, em 
Duas Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição da Renova Eólica Participações 
S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni 
Júnior, nº 999, 4º andar, parte, Vila Gertrudes, CEP 04707-910, inscrita no CNPJ/MF nº 11.289.590/0001-30 
e arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob NIRE 35.300.445.121, 
conforme aditado (a “Escritura de Emissão” e a “Emissora”, respectivamente), ficam os Debenturistas e o 
Agente Fiduciário convocados a participar da Assembleia Geral de Debenturistas, que se realizará, em segunda 
convocação, no dia 17 de agosto de 2015, às 10 horas, na sede da Emissora, acima indicada, a fim de 
deliberarem sobre (i) autorização para cisão parcial da NOVA RENOVA ENERGIA S.A., sociedade por ações, 
com sede na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar, parte, Bairro Vila Gertrudes, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04707-910, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.041.313/0001-77 e arquivada 
perante a JUCESP sob NIRE 35.300.412.249, sociedade controladora da Emissora, conforme o disposto na 
Cláusula 6.2.1 (f) da Escritura de Emissão; (ii) autorização para alteração de controle acionário da Emissora, 
conforme o disposto na Cláusula 5.1 (m) da Escritura de Emissão, de modo que a Emissora passe a ser 
controlada pela NOVA ENERGIA HOLDING S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Roque Petroni 
Júnior, nº 999, 15º andar, parte 3, Bairro Vila Gertrudes, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 
04707-910, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.853.844/0001-18 e arquivada perante a JUCESP sob NIRE 
35.300.479.611; (iii) da celebração do Segundo Aditamento à Escritura de Emissão, bem como dos demais 
aditivos aos Contratos de Garantia (conforme definidos na Escritura) de modo a refletir eventuais alterações 
decorrentes das deliberações dos itens (i) e (ii) acima. Informações Gerais: Observado o disposto no artigo 126 
da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), os Debenturistas deverão encaminhar, anteriormente à data 
da Assembleia Geral, ao Agente Fiduciário, para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, cópia dos 
documentos comprobatórios de sua representação, bem como lista da(s) sociedade(s) e/ou fundo(s) que 
representam e suas respectivas quantidades, bem como levar as vias físicas para a assembleia. Adicionalmente, 
os documentos relacionados às matérias constantes da ordem do dia encontram-se à disposição dos 
Debenturistas, na sede da Companhia e na sede do Agente Fiduciário. São Paulo, 08 de agosto de 2015. Pedro 
Villas Boas Pileggi - Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigorífi cos
CNPJ/MF: 58.317.751/0001-16 - NIRE: 35.300.117.441

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigorífi cos 
(“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, 
que se realizará no dia 21 de Agosto de 2015, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Rua 
Fidêncio Ramos, nº 302, conjunto 81, Vila Olímpia, CEP 04551-010, São Paulo-SP, a fi m de 
deliberarem sobre: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: a) a eleição dos membros do Conselho 
de Administração da Companhia. 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: a) a extinção de fi lial 
da Companhia; b) a alteração do objeto social da Companhia, com a consequente alteração 
do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; e c) outros assuntos de interesse da Compa-
nhia. Informações Gerais: Os acionistas deverão apresentar à Companhia, antes ou na data de 
realização da Assembleia Geral Extraordinária, conforme o caso: (i) documento de identidade 
e, conforme o caso, atos societários pertinentes que comprovem a representação legal; e (ii) 
instrumento de mandato com reconhecimento de fi rma do outorgante, acompanhado do 
documento de identidade do procurador e, conforme o caso, atos societários pertinentes. 
Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, no departamento fi nanceiro da Compa-
nhia, no endereço da sede, cópias de todos os documentos específi cos a serem apreciados 
na Assembleia e referidos nesta convocação. São Paulo, 10 de Agosto de 2015. Luiz Antonio 
Correa Nunes Viana de Oliveira - Presidente do Conselho de Administração. (11-12-13)

CPM Braxis S.A.
CNPJ/MF nº 65.599.953/0001-63 – NIRE 35.300.178.815

Ata da Assembleia Geral Ordinária E Extraordinária realizada em 29 de abril de 2015
1. Data, Local e Hora: Aos 29/04/2015, às 9:00 horas, na sede da CPM Braxis S.A., na Alameda Araguaia, nº 1.930, 
Barueri-SP (“Companhia” ou “CPM Braxis”). 2. Convocação e Quórum: Convocações publicadas, nos termos do artigo 
124, I, da Lei nº 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), nas páginas 104, 120 e 184 do Diário 
Oficial do Estado de São Paulo em 17, 18 e 23/04/2015 e nas páginas 10, 18 e 26 do Diário do Comércio, também nas 
datas de 17, 18, 23/04/2014, e com presença dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas constantes no Livro 
de Presença de Acionistas. 3. Mesa: Presidente: Patrick Michel Nicolet; Secretário: Alexandre Castello da Costa. 4. Ordem 
do Dia: deliberar sobre, em Assembleia Geral Ordinária: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar as demonstrações financeiras e Relatório dos Auditores; (b) a destinação do lucro líquido e a distribuição de divi-
dendos; (c) exoneração de responsabilidade dos Administradores da Companhia, nos termos do § 3º do artigo 134 da Lei 
6.404/76; (d) a eleição os membros do Conselho de Administração da Companhia; em Assembleia Geral Extraordinária 
(e) Ratificar as alterações na composição do Conselho aprovadas pelo Conselho de Administração no ano de 2014; e (f) 
aprovar a prática de todo e qualquer ato necessário à implementação integral das operações descritas nos itens acima. 5. 
Deliberações: Tendo revisado, discutido e votado sobre a ordem do dia, os acionistas presentes, por unanimidade de votos 
e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: Em Assembleia Geral Ordinária: 5.1. Aprovar o balanço e as 
Demonstrações Financeiras e Relatório dos Auditores referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2014, publicado 
no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no “Diário do Comércio” em 02/04/2015 e, previamente disponibilizado aos 
acionistas, demonstrando o prejuízo líquido de R$ 12.001.544,01. 5.2. Aprovar em unanimidade a não distribuição de 
dividendos aos acionistas referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2014, considerando que a Companhia acumulou 
prejuízos durante o exercício. Dessa forma, os Acionistas resolvem, ainda, aprovar a destinação do resultado do exercício 
encerrado em 31/12/2014 para prejuízos acumulados perfazendo o montante de R$ 1.067.524.936,79. 5.3. Exonerar os 
Administradores da Companhia de responsabilidade, nos termos do § 3º do artigo 134 da Lei 6.404/76. 5.4. Eleger e/ou 
reeleger para o cargo de membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato unificado de 1 ano, sendo 
permitida a reeleição, os seguintes indivíduos: Membros efetivos do Conselho de Administração: 1) Patrick Michel 
Nicolet, portador do passaporte nº F0658187 e do CPF/MF nº 234.517.818-32; 2) Jair Ribeiro da Silva Neto, portador do 
RG nº 6.988.460 (SSP/SP) e do CPF/MF nº 022.718.058-56; 3) Aiman Ezzat, portador do passaporte nº 09PH18495 e do 
CPF/MF nº 234.516.288-05; 4) Thierry Dominique Marie François Delaporte, portador do passaporte nº 05AE04820; 5) 
Welber Barral, CPF/MF nº 553.992.586-68; 6) Walter Cappilati, portador do passaporte nº 09PI05330; 7) Antonio Carlos 
Rego Gil, portador do RG nº 2.116.902-0 SSP/SP e do CPF/MF nº 006.130.027-68; 8) Raphael Rezende Neto, portador 
do RG nº 9037 CRC DF e do CPF/MF nº 318.777.021-53; e 9) Murilo Francisco Barella, portador do RG nº 16.342.937 
e do CPF/MF nº 105.876.658-90. Membros Suplentes do Conselho de Administração: 1) Hubert Giraud, portador do 
passaporte nº 412AH29135, para o cargo de suplente do Sr. Patrick Michel Nicolet; 2) André Jacintho Mesquita, portador 
do RG nº 16.990.193-2 e do CPF/MF nº 071767968-31, para o cargo de suplente do Sr. Jair Ribeiro da Silva Neto; 3) Alain 
Marie Louis de Martin du Tyrac de Marcellus, com Passaporte Francês nº 05TT622294, para o cargo de suplente do Sr. 
Aiman Ezzat; 4) Anirban Bose, portador do passaporte nº 421452474, para o cargo de suplente do Sr. Thierry Dominique 
Marie François Delaporte; 5) Navin Goel, portador do passaporte nº 219575741 e do CPF/MF nº 234.605.118-77, para o 
cargo de suplente do Sr. Welber Oliveira Barral; 6) Cyril Lucien Michel Garcia, portador do passaporte nº 09AD50745 e 
do CPF/MF nº 234.511.548-38, para o cargo de suplente do Sr. Walter Cappilati 7) Sra. Adriana Oliveira Freitas Sorte, 
portadora do RG nº 807596 SSP/DF, para o cargo de suplente do Sr. Murilo Francisco Barella ; e 8) Sr. Oswaldo Serrano 
de Oliveira, portador do RG nº 3.334.156 IFP/RJ, para o cargo de suplente do Sr. Raphael Rezende Neto. Os membros 
do Conselho de Administração ora eleitos ficam dispensados da prestar qualquer caução e tomarão posse por meio da 
assinatura dos termos de posse arquivados na sede social da Companhia e declararam, para fins do Artigo 147, § 1º, 
da Lei 6.404/76, que não se encontram incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer 
atividades empresárias. Em Assembleia Geral Extraordinária: 5.5. Ratificar as alterações na composição do Conselho 
de Administração aprovadas nas reuniões do Conselho de Administração ocorridas em 05/06/2014, em 04/09/2014 e 
04/12/2014, em decorrência da vacância de cargo de alguns membros do Conselho, conforme preceitua o § 2º, artigo 10 
do Estatuto Social da Companhia. 5.6. Aprovar a prática de todo e qualquer ato necessário à implementação integral das 
operações descritas nos itens 5.1 a 5.5 acima. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembléia, 
sendo lavrada a presente Ata. Presidente/Secretário: Patrick Michel Nicolet – Presidente; Alexandre Castello da Costa – 
Secretário. Acionistas presentes: Capgemini Latin America SAS p/ Alexandre Castello da Costa e Caixa Participações S.A. 
p/ Toni Roberto Mendonça. Barueri, 29/04/2015. Assinatura: Alexandre Castello da Costa – Secretário. JUCESP – Certifico 
o registro sob o nº 338.480/15-8 em 04/08/2015. Flávia Regina Britto – Secretária Geral.

CPM Braxis S.A.
CNPJ/MF nº 65.599.953/0001-63 – NIRE 35.300.178.815

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 24 de março de 2015
1. Data, Hora e Local: Em 24/03/2015, às 14 horas, na sede da Companhia situada à Alameda Araguaia, nº 1930, Barueri-SP. 
2. Presença: Compareceram à reunião os seguintes membros do Conselho de Administração: Patrick Michel Nicolet, Aimann 
Ezzat, Thierry Delaporte, Antonio Carlos Rego Gil, Jair Ribeiro, Murilo Francisco Barella, Raphael Rezende, Welber Barral e 
Walter Cappilati. Como Observadores: Oswaldo Serrano de Oliveira, David Shpilberg e Milton Vargas. Como membros da 
Diretoria Executiva: Paulo Marcelo Lessa Moreira e Alexandre Castello Costa. Outros: Gustavo Bregola de Carvalho, como 
Diretor Financeiro interino. 2.1. O Conselheiro Thierry Delaporte compareceu por meio de videoconferência. 2.2. Ausência: 
A totalidade dos membros estava presente à reunião. 3. Convocação: Notificação de convocação enviada aos senhores 
membros do Conselho de Administração no dia 06/03/2015, por meio de correio eletrônico, nos termos do § 1º do Artigo 
10 do Estatuto Social da Companhia. 4. Mesa: Presidente: Patrick Michel Nicolet; Secretário: Alexandre Castello da Costa. 5. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes matérias: (i) dar publicidade e quitação aos pedidos de renúncia apresentados 
pelos Srs. Rogerio Igreja Brecha Junior e Alessandro Piero Porro respectivamente em 02/06/2014 e 20/01/2015 como 
membros da Diretoria Executiva da Companhia; (ii) em decorrência da alteração deliberada no item i, re-ratificar a atual 
composição da Diretoria Executiva da Companhia; (iii) apreciar os resultados das operações da Companhia referentes ao 
exercício encerrado em 31/12/2014 e recomendar e aprovar a convocação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia 
a fim de aprovar as demonstrações financeiras e relatório da administração; (iv) ratificar a outorga de Opções de Ações 
da Companhia sob os termos dos Planos Delta e Gama; (v) ratificar o empréstimo celebrado entre a Companhia e a sua 
acionista controladora e (vi) prática de todo e qualquer ato necessário à implementação integral das operações descritas 
nos itens acima. 6. Deliberações: Após terem examinado e discutido os documentos apresentados, por unanimidade 
de votos, os membros do Conselho de Administração presentes à reunião decidiram: (i) Dar Publicidade e Quitação 
às Renúncias apresentadas pelos Srs. Rogério Igreja Brecha Júnior, portador do RG nº 7.793.221-SSP-SP e do CPF/
MF nº 101.553.148-23 como Diretor sem designação especifica datada de 02/06/2014 e registrada na JUCESP sob o nº 
498.218/14-2, e Alessandro Piero Porro, portador do RG nº 12.782.127 e do CPF/MF nº 106.582.578-11 como Diretor 
Financeiro da Companhia datada de 20/01/2015 e registrada na JUCESP sob o nº 109.721/15-9. 6.1. A Companhia e os 
Srs. Alessandro Pierro Porro e Rogerio Igreja Brecha Junior, outorgam-se, mutuamente, a mais plena, geral, rasa, irrevogável 
quitação para todos os fins de direito, para nada mais reclamarem entre si, seja a que título for, em juízo ou fora dele, 
hoje ou no futuro, declarando ainda, expressamente, nada mais ter a reclamar, receber ou pleitear em virtude do exercício 
da função para a qual foram eleitos. (ii) Re-Ratificar, em virtude da alteração aprovada no item i acima, a eleição dos 
indivíduos abaixo descritos ocorrida em 07/03/2013 e 17/06/2013, que compõe a Diretoria Executiva da Companhia, 
com mandato unificado de 03 anos, permitida a reeleição, já investidos nos respectivos cargos mediante assinatura de 
termo de posse, lavrados e arquivados na sede da Companhia à época da eleição: (a) Paulo Marcelo Lessa Moreira, 
portador do RG nº 2.736.001-68 SSP-BA e do CPF/MF nº 342.458.045-72, para ocupar o cargo de Diretor Presidente (b) 
Alexandre Castello da Costa, portador do RG nº 82900AB RJ e do CPF/MF nº 936.984.967-04, para ocupar o cargo de 
Diretor sem designação específica; (c) Delfino Natal de Souza, portador do RG nº 498594 e do CPF/MF nº 007.561.318-
20, para ocupar o cargo de Diretor sem designação específica. (iii) Recomendar e Aprovar a convocação da Assembleia 
Geral Ordinária da Companhia a fim de apreciar os resultados das operações da Companhia, eleger os novos membros 
do Conselho de Administração e deliberar acerca de demais assuntos de interesse dos Acionistas, aprovando, desde já, o 
balanço, Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício encerrado em 
31/12/2014. (iv) Ratificar a outorga de 1.800.000 Opções de Ações da Companhia, ao Preço de Subscrição de R$ 3,66 
cada, nos termos dos Planos de Opções Delta e Gama feita pela Administração da Companhia durante o ano de 2010. 
(v) Ratificar o empréstimo celebrado entre a Companhia e a sua acionista Capgemini S.A. no valor de R$60.000.000,00 
à taxa de juros de CDI+1,7% a.a aprovado eletronicamente pelo Conselho de Administração em fevereiro de 2015. (vi) 
Aprovar a prática de todo e qualquer ato necessário à implementação integral das operações descritas nos itens acima. 
7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, depois de lida e conferida, foi por todos 
assinada. Mesa: Patrick Michel Nicolet – Presidente; Alexandre Castello da Costa – Secretário. Membros do Conselho 
de Administração Patrick Michel Nicolet, Aimann Ezzat, Thierry Delaporte, Antonio Carlos Rego Gil, Jair Ribeiro, Murilo 
Francisco Barella, Raphael Rezende, Welber Barral e Walter Cappilati. São Paulo, 24/03/2015. Assinatura: Alexandre Castello 
da Costa – Secretário. JUCESP – Registrado sob o nº 338.479/15-6 em 04/08/2015. Flávia Regina Britto – Secretária Geral.

Everest Participações Ltda.
CNPJ nº 02.835.612/0001-20 - NIRE 35215404857

Ata de Reunião de Sócios
10/08/2015, às 10h, na sede da Sociedade em São Paulo, SP, com a presença da totalidade dos sócios, 
foi aprovada, nos termos dos artigos 1.082, II e 1.084, do Código Civil, a redução do capital social da 
Sociedade de R$ 10.735.000,00 para R$ 3.000.000,00, representando uma redução de R$ 7.735.000,00, 
que serão devolvidos em moeda corrente nacional ao sócio Ezra Moise Safra. São Paulo, 10/08/2015. 
Sócios: Ezra Moise Safra, Edson Maioli e Guilherme Figueiredo.

Ápice Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957

Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certifi cados Recebíveis Imobiliários da 10ª Série 
da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora S.A. - Edital de Convocação - (Segunda Convocação)

Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”) da 10ª Série da 1ª Emissão da Ápice 
Securitizadora S.A. (“Emissora”) e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente 
Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária 
(“AGE”), a ser realizada em 20 de agosto de 2015, as 15.00 horas, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, 
conjunto 12, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.506-000, a fi m de, nos termos do item 
13.2 do Termo de Securitização de Recebíveis da 10ª Série da 1ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração da estrutura societária da Almavi, Locadora do Contrato de 
Locação (conforme defi nição prevista no Termo de Securitização), que acarretará na alteração do proprietário do 
Imóvel objeto da matrícula nº 6.051 do Registro Geral de Imóveis da Cidade de Ipojuca, PE (“Imóvel”), o qual está 
alienado fi duciariamente em garantia da Emissão; (ii) alteração dos documentos da operação, para refl etir a 
retifi cação da área do Imóvel; e (iii) outros assuntos relacionados. São Paulo, 11 de agosto de 2015. Fernando 
Cesar Brasileiro - Diretor Presidente e de Relação com Investidores

AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL
Torna público que realizará no dia e hora a seguir determinado:
COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO
Processo nº: 2015-0.159.334-6 - Pregão Eletrônico nº 164/2015
Ficam informadas as empresas interessadas em participar do REGISTRO DE 
PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CARRO MACA HOSPITALAR COM 
GRADES; CARRO MACA HOSPITALAR PARA OBESO COM GRADES; CARRO 
MACA PARA OBESOS COM ELEVAÇÃO HIDRÁULICA E MACA HIDRÁULICA 
PARA ADULTO COM GRADES E ELEVAÇÃO DE CABECEIRA, OS MOBILIÁRIOS 
DESCRITOS CONTEMPLARAM AS UNIDADES HOSPITALARES VINCULADAS A 
ESTA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, com abertura marcada para o dia 
13/08/2015 às 09:30 horas, publicado no DOC do dia 31/08/2015, página 88, que 
em virtude da alteração do prazo de entrega das amostras, do prazo de entrega dos 
itens 03 e 04, e retirar do Termo de Referência exigência do Acessório Suporte para 
Desfibrilador dos itens 03 e 04. Fica redesignada nova data para a abertura da 
sessão do referido certame, para o dia 24/08/2015 às 09:30 horas, no site  
www.comprasnet.gov.br, as demais cláusulas e condições permanecem 
inalteradas. Com retirada de novo edital.
Processo nº: 2015-0.188.507-0 - Pregão Eletrônico nº 180/2015
Ficam informadas as empresas interessadas em participar do REGISTRO DE 
PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE CAMA FOWLER PADRÃO, MANUAL, 
ADULTO, COM GRADES DE SEGURANÇA; CAMA FOWLER OBESO COM 
GRADES DE SEGURANÇA; CAMA FOWLER UTI, MANUAL, ADULTO, COM 
GRADES DE SEGURANÇA; CAMA BERÇO FOWLER E DIVÃ CLÍNICO - (MESA 
PARA EXAMES CLÍNICOS), OS MOBILIÁRIOS DESCRITOS CONTEMPLARAM 
AS UNIDADES HOSPITALARES VINCULADAS A ESTA AUTARQUIA 
HOSPITALAR MUNICIPAL, com abertura marcada para o dia 14/08/2015 às 09:30 
horas, publicado no DOC do dia 31/08/2015, página 88, que em virtude da alteração 
do prazo de entrega das amostras, fica redesignada nova data para a abertura da 
sessão do referido certame, para o dia 27/08/2015 às 09:30 horas, no site  
www.comprasnet.gov.br, as demais cláusulas e condições permanecem 
inalteradas. Com retirada de novo edital.
Processo nº: 2015-0.188.504-5 - Pregão Eletrônico nº 181/2015
Ficam informadas as empresas interessadas em participar do REGISTRO DE 
PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE MESA PARA REFEIÇÃO NO LEITO; 
ESCADA PARA PACIENTE COM DOIS DEGRAUS; MESA AUXILIAR EM INOX; 
SUPORTE DE SORO COM RODAS; BIOMBO DE 3 FACES; POLTRONA 
RECLINÁVEL COM DESCANSA PÉS; SUPORTE PARA SACO HAMPER; MESA 
DE CABECEIRA E BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, OS MOBILIÁRIOS DESCRITOS 
CONTEMPLARAM AS UNIDADES HOSPITALARES VINCULADAS A ESTA 
AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, com abertura marcada para o dia 
21/08/2015 às 09:00 horas, publicado no DOC do dia 31/08/2015, página 88, que 
em virtude da alteração do prazo de entrega das amostras, fica redesignada nova 
data para a abertura da sessão do referido certame, para o dia 25/08/2015 às 09:00 
horas, no site www.comprasnet.gov.br, as demais cláusulas e condições 
permanecem inalteradas. Com retirada de novo edital.
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DIVISÃO TÉCNICA DE SUPRIMENTOS, SMS-3
ABERTURAS DE LICITAÇÕES
Encontram-se abertos no Gabinete, os seguintes pregões:
REABERTURA - PREGÃO ELETRÔNICO 213/2015-SMS.G, processo  
2015-0.009.454-0, destinado à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA TÉCNICA HOSPITALAR PARA 
O HOSPITAL MUNICIPAL MATERNIDADE HOSPITAL DR. MÁRIO DE MORAES 
ALTENFELDER SILVA, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão 
pública de pregão ocorrerá a partir das 9 horas do dia 24 de agosto de 2015, pelo 
endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 2ª Comissão Permanente de 
Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO 215/2015-SMS.G, processo 2015-0.129.517-5, destinado 
ao registro de preços para o fornecimento de CÂNULA, GUEDEL, NÃO ESTÉRIL, 
NR 01 E NR 02, para a Divisão Técnica de Suprimentos, SMS-3/Grupo Técnico de 
Compras - GTC/Área Técnica de Material Médico-Hospitalar, do tipo menor preço. 
A abertura/realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9 horas do 
dia 26 de agosto de 2015, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 
4ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO 217/2015-SMS.G, processo 2015-0.169.881-4, destinado 
ao registro de preços para o fornecimento de TUBO PARA COLETA DE SANGUE 
A VÁCUO, para a Divisão Técnica de Suprimentos, SMS-3/Grupo Técnico de 
Compras - GTC/Área Técnica de Laboratório, do tipo menor preço. A abertura/
realização da sessão pública de pregão ocorrerá a partir das 9 horas do dia  
24 de agosto de 2015, pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da  
4ª Comissão Permanente de Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
PREGÃO ELETRÔNICO 239/2015-SMS.G, processo 2015-0.177.519-3,  
destinado ao registro de preços para o fornecimento de MATRIZ 7 MM, 
CARIOSTÁTICO E VERNIZ DE FLUORETO DE SÓDIO EM BISNAGA/TUBO, para 
a Divisão Técnica de Suprimentos, SMS-3/Grupo Técnico de Compras - GTC/Área 
Técnica de Odontologia, do tipo menor preço. A abertura/realização da sessão 
pública de pregão ocorrerá a partir das 9 horas do dia 24 de agosto de 2015,  
pelo endereço www.comprasnet.gov.br, a cargo da 5ª Comissão Permanente de 
Licitações da Secretaria Municipal da Saúde.
RETIRADA DE EDITAIS
Os editais dos pregões acima poderão ser consultados e/ou obtidos nos endereços: 
http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, www.comprasnet.gov.br, ou, no 
gabinete da Secretaria Municipal da Saúde, na Rua General Jardim, 36 - 3º andar - 
Vila Buarque - São Paulo/SP - CEP 01223-010, mediante o recolhimento de taxa 
referente aos custos de reprografia do edital, através do DAMSP, Documento de 
Arrecadação do Município de São Paulo.
DOCUMENTAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO
Os documentos referentes às propostas comerciais e anexos, das empresas 
interessadas, deverão ser encaminhados a partir da disponibilização do sistema, 
www.comprasnet.gov.br, até a data de abertura, conforme especificado no edital.
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Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigorífi cos
CNPJ/MF: 58.317.751/0001-16 - NIRE: 35.300.117.441

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigorífi cos 
(“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, 
que se realizará no dia 21 de Agosto de 2015, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Rua 
Fidêncio Ramos, nº 302, conjunto 81, Vila Olímpia, CEP 04551-010, São Paulo-SP, a fi m de 
deliberarem sobre: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: a) a eleição dos membros do Conselho 
de Administração da Companhia. 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: a) a extinção de fi lial 
da Companhia; b) a alteração do objeto social da Companhia, com a consequente alteração 
do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; e c) outros assuntos de interesse da Compa-
nhia. Informações Gerais: Os acionistas deverão apresentar à Companhia, antes ou na data de 
realização da Assembleia Geral Extraordinária, conforme o caso: (i) documento de identidade 
e, conforme o caso, atos societários pertinentes que comprovem a representação legal; e (ii) 
instrumento de mandato com reconhecimento de fi rma do outorgante, acompanhado do 
documento de identidade do procurador e, conforme o caso, atos societários pertinentes. 
Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, no departamento fi nanceiro da Compa-
nhia, no endereço da sede, cópias de todos os documentos específi cos a serem apreciados 
na Assembleia e referidos nesta convocação. São Paulo, 10 de Agosto de 2015. Luiz Antonio 
Correa Nunes Viana de Oliveira - Presidente do Conselho de Administração. (11-12-13)

RENOVA EÓLICA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 11.289.590/0001-30 - NIRE 35.300.445.121

Edital de Segunda Convocação aos Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão  
de Debêntures da Renova Eólica Participações S.A.

Nos termos da Cláusula 8.2 ao Instrumento Particular de Escritura da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real e com Garantia Adicional Fidejussória, em 
Duas Séries, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Distribuição da Renova Eólica Participações 
S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Roque Petroni 
Júnior, nº 999, 4º andar, parte, Vila Gertrudes, CEP 04707-910, inscrita no CNPJ/MF nº 11.289.590/0001-30 
e arquivada perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo (“JUCESP”) sob NIRE 35.300.445.121, 
conforme aditado (a “Escritura de Emissão” e a “Emissora”, respectivamente), ficam os Debenturistas e o 
Agente Fiduciário convocados a participar da Assembleia Geral de Debenturistas, que se realizará, em segunda 
convocação, no dia 17 de agosto de 2015, às 10 horas, na sede da Emissora, acima indicada, a fim de 
deliberarem sobre (i) autorização para cisão parcial da NOVA RENOVA ENERGIA S.A., sociedade por ações, 
com sede na Avenida Roque Petroni Júnior, nº 999, 4º andar, parte, Bairro Vila Gertrudes, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04707-910, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 12.041.313/0001-77 e arquivada 
perante a JUCESP sob NIRE 35.300.412.249, sociedade controladora da Emissora, conforme o disposto na 
Cláusula 6.2.1 (f) da Escritura de Emissão; (ii) autorização para alteração de controle acionário da Emissora, 
conforme o disposto na Cláusula 5.1 (m) da Escritura de Emissão, de modo que a Emissora passe a ser 
controlada pela NOVA ENERGIA HOLDING S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Roque Petroni 
Júnior, nº 999, 15º andar, parte 3, Bairro Vila Gertrudes, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 
04707-910, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 22.853.844/0001-18 e arquivada perante a JUCESP sob NIRE 
35.300.479.611; (iii) da celebração do Segundo Aditamento à Escritura de Emissão, bem como dos demais 
aditivos aos Contratos de Garantia (conforme definidos na Escritura) de modo a refletir eventuais alterações 
decorrentes das deliberações dos itens (i) e (ii) acima. Informações Gerais: Observado o disposto no artigo 126 
da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), os Debenturistas deverão encaminhar, anteriormente à data 
da Assembleia Geral, ao Agente Fiduciário, para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, cópia dos 
documentos comprobatórios de sua representação, bem como lista da(s) sociedade(s) e/ou fundo(s) que 
representam e suas respectivas quantidades, bem como levar as vias físicas para a assembleia. Adicionalmente, 
os documentos relacionados às matérias constantes da ordem do dia encontram-se à disposição dos 
Debenturistas, na sede da Companhia e na sede do Agente Fiduciário. São Paulo, 08 de agosto de 2015. Pedro 
Villas Boas Pileggi - Diretor Presidente e Diretor Financeiro e de Relações com Investidores.

Ápice Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957

Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certifi cados Recebíveis Imobiliários da 10ª Série 
da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora S.A. - Edital de Convocação - (Segunda Convocação)

Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”) da 10ª Série da 1ª Emissão da Ápice 
Securitizadora S.A. (“Emissora”) e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente 
Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária 
(“AGE”), a ser realizada em 20 de agosto de 2015, as 15.00 horas, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, 
conjunto 12, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.506-000, a fi m de, nos termos do item 
13.2 do Termo de Securitização de Recebíveis da 10ª Série da 1ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração da estrutura societária da Almavi, Locadora do Contrato de 
Locação (conforme defi nição prevista no Termo de Securitização), que acarretará na alteração do proprietário do 
Imóvel objeto da matrícula nº 6.051 do Registro Geral de Imóveis da Cidade de Ipojuca, PE (“Imóvel”), o qual está 
alienado fi duciariamente em garantia da Emissão; (ii) alteração dos documentos da operação, para refl etir a 
retifi cação da área do Imóvel; e (iii) outros assuntos relacionados. São Paulo, 11 de agosto de 2015. Fernando 
Cesar Brasileiro - Diretor Presidente e de Relação com Investidores

LUPPY CONSULTORIA E GESTÃO
CONTÁBIL LTDA, CNPJ 03.947.970/0001-
97, com sede à Avenida Professor Manoel
José Pedroso, 1652, sala 07-A, bairro Jardim
Nomura, Cotia, SP, comunica o extravio
dos talonários de Notas Fiscais de nº 01 a
315, para os devidos fins de direito.

Allis Participações S.A.
CNPJ 08.648.295/0001-19 - NIRE 35.300.337.867 - Companhia Aberta

Ata da Reunião do Conselho Fiscal Realizada em 12.05.2015
1. Data, Hora e Local: Em 12.05.2015, às 15hs, na sede da Companhia (Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355, 19º andar, 
Pinheiros, São Paulo/SP). 2. Convocação: Dispensada, face a presença de todos os membros do Conselho. 3. Presenças: 
Srs. Emanuel Sotelino Schifferle, João Bosco Paulo Carneiro, Pedro Wagner Pereira Coelho, representando a totalidade 
dos membros do Conselho Fiscal. Como convidados, compareceram à reunião: Sr. Geovani Fagunde (representante da 
PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes), Alexandre M. O. Campos (Presidente), Jean-François Posth (Diretor 
Financeiro), Luiz Fernando Rocha de Arruda (Gerente Contábil e Fiscal), Vitor Pereira de Novais Junior (Ger. Auditoria 
Interna), Luciane Aparecida de Souza Belê (Superintendente Jurídica). 4. Mesa: Sr. Emanuel Sotelino Schifferle, Presidente; 
Luciane Aparecida de Souza Belê, Secretária. 5. Deliberações: Feitas as apresentação de praxe acerca das evoluções dos 
principais temas da Companhia, os senhores Membros do Conselho Fiscal, por unanimidade e sem ressalvas, tomaram 
as seguintes deliberações: 5.1. Realizada a apresentação do ITR 1T15 pela administração da Companhia e Auditores 
Externos, os membros do Conselho Fiscal, no uso de suas atribuições legais consoantes as disposições do artigo 163 da 
Lei nº 6.404/76, manifestaram-se favoravelmente ao ITR 1T15, sendo de parecer que as mesmas encontram-se adequadas 
e em condições de serem submetidas à Comissão de Valores Mobiliários - CVM. 5.2. Os Conselheiros deliberaram ainda 
que não será necessário o comparecimento de representante na Reunião do Conselho de Administração a ser realizada 
no dia 13 de maio de 2015, às 15h00, sendo que, desde já, opinam favoravelmente pela aprovação do ITR 1T15, que será 
encaminhado à CVM. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos e lavrada esta Ata, em 
forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Ass.: Emanuel Sotelino 
Schifferle, João Bosco Paulo Carneiro, Pedro Wagner Pereira Coelho, Jean-François Posth, Alexandre M. O. Campos, Vitor 
Pereira de Novais Junior e Luiz Fernando Rocha de Arruda. Luciane Aparecida de Souza Belê.  Jucesp nº 238.917/15-0 
em 08/06/2015. Flávia Regina Britto-Secretária Geral.

Allis Participações S.A
CNPJ n° 08.648.295/0001-19 - NIRE 35300337867 - Companhia Aberta

Ata de RCA Realizada em 13.05.2015
1. Data, hora e local: Em 13.05.2015, às 15hs, na sede da Companhia, localizada na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1355 - 19° andar, 
Pinheiros, São Paulo/SP. 2. Convocação: dispensada, face a presença de todos os Conselheiros (sendo que os senhores Thiago 
Emanuel Rodrigues e Eduardo Alcalay enviaram sua instrução de voto por procuração e senhor Cristiano Boccia náo compareceu). 
3. Mesa: Alexandre Milani de Oliveira Campos (Presidente) e Luciane Aparecida de Souza Belê (Secretária). 4. Deliberações: Os 
Conselheiros presentes tomaram as seguintes deliberações: 4.1. após a apresentação da Companhia e após a leitura do parecer do 
Conselho Fiscal proferido na Reunião de 12.05.2015, os membros do Conselho de Administração manifestaram-se favoravelmente 
ao ITR 1T15, sendo também do parecer de que as mesmas encontram-se adequadas e em condições de serem submetidas à 
Comissão de Valores Mobiliários - CVM; 4.2. aprovar, ratificar e consolidar a celebração de contratos bancários pela Companhia e/
ou suas Controladas, contratos nos quais a Companhia poderá figurar como garantidora/avalista, sendo que a listagem consolidada 
dos mesmos foi aprovada e rubricada pelos Conselheiros presentes, e ficará arquivada na sede da Companhia, bem como, ampliar 
a alçada para que a Companhia celebre de novos contratos bancários em R$ 15.000.000,00, perfazendo, portanto, uma autorização 
de R$ 20.000.000,00; 4.3. aprovar que sejam tomadas as medidas necessárias para negociação de um dos contrato de prestação de 
serviços da Companhia, nos termos da apresentação realizada, que será rubricada pelos Conselheiros presentes, e ficará arquivada 
na sede da Companhia; 4.4. por unanimidade de votos dos presentes, aprovar que sejam tomadas as medidas necessárias para dar 
cumprimento a todas as deliberações constantes dessa ordem do dia; 4.5. autorizar a lavratura deste Ata em forma de sumário, nos 
termos do artigo 130 e seus parágrafos da Lei 6.404/76. 5. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos 
e lavrada esta Ata, em forma de sumário, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada pelos presentes. Foi 
autorizada a publicação da presente. Assinaturas: Antonio Carminhato Junior, Annibal Hafers Mendes Gonçalves, Danilo Gamboa, 
Eduardo Alcalay, Thiago Emanuel Rodrigues, Alexandre Milani de Oliveira Campos, Jean-François Posth. Luciane Aparecida de 
Souza Belê (Secretária).Jucesp nº 238.918/15-4 em 08/06/2015. Flávia Regina Britto-Secretária Geral.

CNPJ Nº 62.545.686/0001-53 - NIRE nº 35.300025211
Ata de Assembleia Geral Ordinária

Data, hora e local: 30 de abril de 2015, às 17h, na sede social da Oxiteno S.A. Indústria e Comér-
cio (“Companhia”), localizada na Avenida Brigadeiro Luis Antônio, nº 1.343, 7º andar, na Cidade 
e Estado de São Paulo, CEP 01317-910. Presença: Compareceram à Assembleia: (i) acionista 
representando a totalidade do capital social; (ii) Diretor Superintendente da Companhia, Sr. João 
Benjamin Parolin; e (iii) Diretora da Companhia, Sra. Ana Paula Santoro Coria, tendo sido dispen-
sada a presença do representante dos auditores independentes, de acordo com o parágrafo 2º, do 
artigo 134, da Lei nº 6.404/76. Publicações: Aviso aos Acionistas: Dispensada a publicação tendo 
em vista a publicação dos documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, no “Diário 
Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal “Diário do Comércio e da Indústria” no dia 27 de março 
de 2015. Edital de Convocação: Dispensada a publicação de editais, na forma do artigo 124, pará-
grafo 4º, da Lei nº 6.404/76. Mesa: João Benjamin Parolin – Presidente; Ana Paula Santoro Coria 
– Secretária. Ordem do dia e deliberações: A única acionista da Companhia deliberou: 1. Aprovar 
a lavratura da ata desta Assembleia em forma de sumário, conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 
130 da Lei nº 6.404/76, e autorizar sua publicação com omissão das assinaturas, na forma do pa-
rágrafo 2º do mesmo dispositivo. 2. Aprovar sem emendas ou ressalvas, o relatório e as contas dos 
administradores da Companhia, as demonstrações financeiras e suas notas explicativas, balanço 
patrimonial, além do parecer dos auditores independentes relativos ao exercício encerrado em 31 
de dezembro de 2014. 3. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2014, cujo montante foi de R$ 240.457.442,15 (duzentos e quarenta milhões, 
quatrocentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e quarenta e dois Reais e quinze centavos), nos 
seguintes termos: a) R$ 12.022.872,11 (doze milhões, vinte e dois mil, oitocentos e setenta e dois 
Reais e onze centavos) serão destinados à reserva legal; b) R$ 228.434.570,04 (duzentos e vinte e 
oito milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, quinhentos e setenta Reais e quatro centavos) serão 
destinados ao pagamento de dividendos, dos quais R$ 60.000.065,68 (sessenta milhões, sessenta 
e cinco Reais e sessenta e oito centavos), foram pagos à acionista de acordo com as deliberações 
da Diretoria da Companhia de 18 de dezembro de 2014. O saldo remanescente dos dividendos 
ora aprovados, equivalente a R$ 168.434.504,36 (cento e sessenta e oito milhões, quatrocentos e 
trinta e quatro mil, quinhentos e quatro Reais e trinta e seis centavos), será pago à acionista sem 
remuneração ou atualização monetária, cabendo à acionista receber R$ 4,79841305 por ação. Fica 
aprovado que os dividendos ora declarados serão a partir desta data. 4. Aprovar o pagamento 
de dividendos extraordinários à acionista no valor de R$ 180.000.000,00 (cento e oitenta milhões 
de Reais) que será obtido através de recursos da reserva de lucros da Companhia, cabendo à 
acionista receber R$ 5,12789439 por ação. Fica aprovado que os dividendos ora declarados serão 
pagos à acionista, sem remuneração ou atualização monetária, a partir desta data. 5. Aprovar, 
sem emendas ou ressalvas, o limite máximo global anual para a remuneração dos Diretores de até 
R$ 12.200.000,00 (doze milhões e duzentos mil Reais). 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 Diretora e Secretária da Mesa. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em 
livro próprio. São Paulo, 30 de abril de 2015. ANA PAULA SANTORO CORIA - Secretária da Mesa. 
JUCESP nº 338.176/15-9 em 04/08/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
CNPJ/MF nº 10.678.505/0001-63 – NIRE 35.300.366.476

Ata de Assembléia Geral Extraordinária realizada em 16 de março de 2015
I. Data, Hora e Local: Realizada aos 16/03/2015, às 9 horas, na sede social da Concessionária Rodovias do Tietê S.A., 
localizada na Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108+657, Salto-SP. II. Convocação e Quorum: A convocação foi 
dispensada, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, tendo em vista a presença da totalidade dos acionistas, 
representando 100% das ações de emissão da Companhia. III. Mesa: Presidente – Sr. José Renato Ricciardi; Secretário 
– Sr. Carlos Eduardo Franco Fernandes. Constituída a mesa, o Senhor Presidente declarou instalada a Assembléia Geral 
Extraordinária. IV. Ordem do Dia: (1) Deliberar acerca da lavratura desta Ata em forma de sumário; e (2) Deliberar acerca da 
eleição dos membros do Conselho de Administração da Companhia (efetivos e suplentes). V. Deliberações: Por unanimidade 
de votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, observada a abstenção dos impedidos de votar, os Acionistas deliberaram: 
1) lavrar esta ata na forma de sumário; 2) eleger os membros do Conselho (efetivos e suplentes), bem como consolidar 
a composição do Conselho de Administração da Companhia para um mandato de 02 anos, a iniciar na presente data e 
com encerramento previsto para 16/03/2017, permitida a reeleição, formado pelos seguintes membros: Srs. Alexandre 
Tujisoki, RG 14.080.974-0 SSP/SP e CPF 051.364.688-40, domiciliado em São Paulo/SP e seu respectivo suplente Rei-
naldo Bertin, RG 4.406.782 SSP/SP e CPF/MF 269.958.678-15, domiciliado em São Paulo-SP; José Renato Ricciardi, RG 
9.258.519-X e CPF/MF nº 036.616.398-11, domiciliado em São Paulo-SP e seu respectivo suplente Roberto Mengucci, 
passaporte YA1413045, domiciliado em Roma, Itália; Wendel da Silva Caleffi, RG 25.551.704 e CPF/MF 271.306.078-
82, domiciliado em São Paulo-SP e seu respectivo suplente Michele Lombardi, passaporte YA1007633, domiciliado em 
Roma, Itália; Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro, passaporte N228604 e CPF 233.573.418/08, domiciliado em Algés, 
Portugal e seu respectivo suplente Ricardo Jorge Dias de Oliveira, RNE V931318-5-Permanente e CPF/MF 236.128.098-
14, residente e domiciliado em Salto-SP; Augusto José de Melo Faria de Barros, passaporte N141278, domiciliado em 
Algés, Portugal e seu respectivo suplente Antonio José Marques Martins da Graça, Passaporte L960015, domiciliado 
em Algés, Portugal; Joana Guimarães Serôdio Ricciardi, Passaporte N489927, domiciliada em Algés, Portugal e seu 
respectivo suplente Augusto Manuel Fontes de Carvalho, Passaporte M820486, domiciliado em Algés, Portugal. 3) os 
Conselheiros ora eleitos, estando presentes à Assembleia, desde logo aceitaram os cargos para os quais foram indicados, 
mediante assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração, declarando que 
não se encontram impedidos de exercerem quaisquer das atividades vinculadas a sua profissão ou a administração da 
sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que 
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, 
concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa 
de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. VI. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Salto, 
16/03/2015. José Renato Ricciardi – Presidente da Mesa; Carlos Eduardo Franco Fernandes – Secretário. Esta Ata é cópia 
fiel da lavrada em livro próprio. Assinaturas: Atlantia Bertin Concessões S.A., por José Renato Ricciardi e Alexandre Tujisoki; 
Ascendi International Holding B.V., por Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro; José Renato Ricciardi – Presidente da Mesa; 
Carlos Eduardo Franco Fernandes – Secretário da Mesa. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob 
o nº 341.515/15-2 em 07/08/2015. Flávia Regina Britto – Secretária Geral.

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
CNPJ nº 10.678.505/0001-63 – NIRE nº 35.300.366.476

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 16 de março de 2015
1. Data, Local e Horário: Realizada aos 16/03/2015, às 10:00 horas, na sede social da Concessionária Rodovias do Tietê 
S.A., localizada na Rodovia Comendador Mário Dedini, km 108+657, Salto-SP. 2. Convocação e Quorum: Dispensadas as 
formalidades para convocação em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em 
exercício. 3. Mesa: Presidente: Sr. José Renato Ricciardi e Secretário: Sr. Carlos Eduardo Franco Fernandes. 4. Ordem do Dia: 
(i) Deliberar acerca da lavratura desta Ata em forma de sumário; e (ii) Deliberar sobre a Eleição do Presidente do Conselho 
de Administração da Companhia. 5. Deliberação: Em conformidade com a ordem do dia, os conselheiros deliberaram, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) Lavrar esta Ata em forma de sumário; e (ii) Eleger, como Presidente 
do Conselho de Administração da Companhia, o Conselheiro José Renato Ricciardi (portador do RG nº 9.258.519-X e do 
CPF/MF nº 036.616.398-11, domiciliado em São Paulo-SP). 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a Reunião, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Salto, 16/03/2015. 
Assinaturas: José Renato Ricciardi – Presidente da Mesa e Conselheiro; Carlos Eduardo Franco Fernandes – Secretário da 
Mesa. Conselheiros: Alexandre Tujisoki; Wendel da Silva Caleffi; Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro; Augusto José de Melo 
Faria de Barros; Joana Guimarães Serôdio Ricciardi. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 
341.516/15-6 em 07/08/2015. Flávia Regina Britto – Secretária Geral.

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
CNPJ/MF nº 10.678.505/0001-63 – NIRE 35.300.366.476

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de junho de 2015
1. Data, Local e Horário: Realizada aos 30/06/2015, às 9 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rodovia 
Comendador Mário Dedini, km 108+657, na Cidade de Salto-SP. 2. Convocação e Quorum: Presentes os acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia, Atlantia Bertin Concessões S.A. e Ascendi International Holding 
B.V., ficando, portanto, dispensadas as formalidades de convocação, estando regularmente instalada a assembleia, nos 
termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. 3. Mesa: José Renato Ricciardi, Presidente; Carlos Eduardo Franco Fernan-
des, Secretário. 4. Ordem do Dia: (I) Deliberar acerca da lavratura desta Ata em forma de sumário; e (II) deliberar sobre 
o aumento do capital social da Companhia. 5. Deliberações: Instalada a Assembleia, os Acionistas, por unanimidade de 
votos e sem quaisquer oposições ou restrições, deliberaram o quanto segue: (I) Lavrar esta Ata em forma de sumário; (II) 
Considerando que o capital social da Companhia encontra-se integralizado no montante de R$ 248.578.475,96, a aprovação 
do aumento do capital social da Companhia no montante de R$ 55.000.000,00, mediante a emissão de 5.500.000.000 
novas ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, ao preço de R$ 0,01 cada uma; III) O aumento do capital social 
ora deliberado é subscrito pelos acionistas da Companhia, na proporção de suas respectivas participações, na seguinte 
conformidade: a) A acionista Atlantia Bertin Concessões S.A. subscreve 2.750.000.000 de ações ordinárias nominativas 
e sem valor nominal; e b) A acionista Ascendi International Holding B.V. subscreve 2.750.000.000 de ações ordinárias 
nominativas e sem valor nominal; IV) Aprovar a integralização das 5.500.000.000 novas ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal, ao preço de R$ 0,01 cada uma; mediante o aporte de novos recursos pelas Acionistas, neste ato, em 
dinheiro, nos termos dos Boletins de Subscrição (Anexo I); V) Em decorrência, o capital social da Companhia passa de 
R$ 248.578.475,96, dividido em 24.857.847.596 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, para R$ 303.578.475,96, 
dividido em 30.357.847.596 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, sendo 15.178.923.798 ações pertencentes 
à acionista Atlantia Bertin Concessões S.A. e 15.178.923.798 ações pertencentes à acionista Ascendi International Holding 
B.V., devendo a Assembleia Geral deliberar, oportunamente, sobre a alteração do artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia. 
6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente Ata que, lida e 
achada conforme, foi por todos assinada. Salto, 30/06/2015. Acionistas: Atlantia Bertin Concessões S.A., por José Renato 
Ricciardi, Alexandre Tujisoki; Ascendi International Holding B.V., por Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro. Esta Ata é cópia 
fiel da lavrada em livro próprio. Assinaturas: Mesa: José Renato Ricciardi, Presidente; Carlos Eduardo Franco Fernandes, 
Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 341.904/15-6 em 07/08/2015. Flávia Regina Britto – Secretária Geral.

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
CNPJ/MF nº 10.678.505/0001-63 – NIRE 35.300.366.476

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária realizada em 22 de abril de 2015
I. Data, Horário e Local: Realizada em 22/04/2015, às 10 horas, na sede social da Concessionária Rodovias do Tietê 
S.A., localizada na Rodovia Comendador Mario Dedini, km 108+600, Salto-SP. II. Convocação e Presença: Presentes 
os acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, Atlantia Bertin Concessões S.A. e Ascendi 
International Holding B.V., ficando, portanto, dispensadas as formalidades de convocação, estando regularmente instalada 
a assembleia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76. III. Mesa: Sr. José Renato Ricciardi, como Presidente da 
Mesa e Sr. Carlos Eduardo Franco Fernandes, como Secretário. IV. Publicações: (i) Do Exercício Social encerrado em 
31/12/2014: As demonstrações financeiras, compreendido o balanço patrimonial, a demonstração dos lucros ou prejuízos 
acumulados, a demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa e do valor adicionado, bem 
como, o relatório da administração sobre os negócios sociais, o parecer dos auditores independentes e os principais 
fatos administrativos do exercício social encerrado em 31/12/2014; (ii) Estudo técnico de viabilidade que suporta 
a expectativa de geração de lucros tributários e Teste de Recuperabilidade do valor dos ativos intangíveis: (a) 
aprovar o estudo técnico de viabilidade que suporta a expectativa de geração de lucros tributários futuros que permitam a 
realização do ativo fiscal diferido em um prazo máximo de 10 anos, apresentado pela Diretoria, em observância ao disposto 
nos artigos 2º, inciso II, e 4º da Instrução CVM 371/02 (“Estudo Técnico”); e (b) aprovar o estudo técnico de redução do 
valor recuperável dos ativos intangíveis “impairment test”, executado pela Diretoria da Companhia, em atendimento ao 
disposto na Instrução CVM 319/99, conforme alterada, e na Deliberação CVM 527/07 (“Teste de Recuperabilidade”). V. 
Ordem do Dia: (i) Deliberar acerca da lavratura desta Ata em forma de sumário; (ii) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/2014; (iii) deliberar sobre 
o resultado do exercício findo em 31/12/2014; e (iv) nos termos do artigo 152 da Lei das Sociedades por Ações, fixar 
o montante global da remuneração dos administradores da Companhia a ser pago no exercício social corrente, que se 
encerrará em 31/12/2015. VI. Deliberações: Depois de discutidas as matérias constantes da ordem do dia, a totalidade 
dos acionistas, por unanimidade de votos, sem quaisquer reservas ou oposições, observadas as abstenções legais dos 
impedidos de votar, deliberaram: 1. aprovar a lavratura da Ata da presente Assembleia na forma de sumário; 2. aprovar 
as publicações referidas no item IV, devidamente autenticadas pela mesa, para que fiquem arquivadas na sede da 
Companhia, nos termos do Artigo 130, § 1º, letra a, da Lei nº 6.404/76; 3. depois da leitura e esclarecimentos prestados 
pela Diretoria da Companhia, foram integralmente aprovados, sem qualquer ressalva, oposição ou reserva, o Relatório 
da Administração, as Notas Explicativas, o Parecer dos Auditores Independentes, bem como o Balanço Patrimonial e 
demais Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2014, preparados 
pela Diretoria, de acordo com as normas contábeis e pela Lei nº 6.404/76, com as alterações introduzidas pela Lei nº 
11.638 de 28.12.2007, os quais foram tempestivamente colocados pelos administradores à disposição dos acionistas, 
nos termos do artigo 133, da Lei nº 6.406/76. 4. Ratificar, em decorrência dos prejuízos acumulados apresentados, 
que não há proposta por parte da Administração para a destinação dos resultados para constituição de reservas ou 
distribuição de lucros. 5. Aprovar, nos termos da alínea “n”, do artigo 12, do Estatuto Social da Companhia e do artigo 
152, da Lei das Sociedades por Ações, o pagamento da remuneração global dos administradores da Companhia para o 
exercício social corrente, que se encerrará em 31/12/2015, até o valor de R$ 2.065.000,00, a serem pagos aos membros 
da Diretoria da Companhia, a título de remuneração fixa e variável, incluindo valores despendidos com encargo sociais. 
Os membros do Conselho de Administração da Companhia não são remunerados. VII. Encerramento: Posta a palavra 
à disposição dos interessados, que dela não fizeram uso e nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi suspensa para 
lavratura desta ata que, lida, foi assinada por todos os presentes. Salto, 22/04/2015. Sr. José Renato Ricciardi, Presidente, 
e Sr. Carlos Eduardo Franco Fernandes, Secretário. Acionistas: Atlantia Bertin Concessões S.A. e Ascendi International 
Holding B.V.. Confere com a original lavrada em livro próprio. Assinaturas: Atlantia Bertin Concessões S.A., por José 
Renato Ricciardi; Alexandre Tujisoki. Ascendi International Holding B.V., por Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro; José 
Renato Ricciardi – Presidente na Mesa; Carlos Eduardo Franco Fernandes – Secretário da Mesa. Junta Comercial do 
Estado de São Paulo. Certifico o registro sob o nº 339.481/15-8 em 05/08/2015. Flávia Regina Britto – Secretária Geral.

Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
CNPJ/MF nº 10.678.505/0001-63 – NIRE 35.300.366.476

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 03 de março de 2015
1. Data, Local e Horário: Realizada em 03/03/2015, às 10:00 horas, na sede social da Concessionária Rodovias do Tietê 
S.A., localizada na Rodovia Comendador Mario Dedini, km 108+600, Salto-SP. 2. Quorum: Dispensadas as formalidades 
para convocação em decorrência da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração em exercício. 
3. Mesa: Presidente: José Renato Ricciardi e Secretário: Carlos Eduardo Franco Fernandes. 4. Ordem do Dia: Deliberar 
acerca: (i) Da lavratura desta Ata em forma de sumário; (ii) Do Exercício Social encerrado em 31/12/2014: As 
demonstrações financeiras, compreendido o balanço patrimonial, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a 
demonstração do resultado do exercício, a demonstração dos fluxos de caixa e do valor adicionado, bem como, o relatório 
da administração sobre os negócios sociais, o parecer dos auditores independentes e os principais fatos administrativos do 
exercício social encerrado em 31/12/2014; e (iii) Estudo técnico de viabilidade que suporta a expectativa de geração 
de lucros tributários e Teste de Recuperabilidade do valor dos ativos intangíveis: (a) aprovar o estudo técnico de 
viabilidade que suporta a expectativa de geração de lucros tributários futuros que permitam a realização do ativo fiscal 
diferido em um prazo máximo de 10 anos, apresentado pela Diretoria, em observância ao disposto nos artigos 2º, inciso II, 
e 4º da Instrução CVM 371/02 (“Estudo Técnico”); e (b) aprovar o estudo técnico de redução do valor recuperável dos ativos 
intangíveis “impairment test”, executado pela Diretoria da Companhia, em atendimento ao disposto na Instrução CVM 319/99, 
conforme alterada, e na Deliberação CVM 527/07 (“Teste de Recuperabilidade”). 5. Deliberações: Por unanimidade de 
votos e sem quaisquer reservas ou ressalvas, observada a abstenção dos impedidos de votar, os Conselheiros deliberaram: 
(i) Lavrar esta Ata na forma de sumário; (ii) Declarar que, após exame das demonstrações financeiras, compreendido o 
balanço patrimonial, a demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados, a demonstração do resultado do exercício, a 
demonstração dos fluxos de caixa e do valor adicionado, bem como, o relatório da administração sobre os negócios sociais, 
o parecer dos auditores independentes e os principais fatos administrativos do exercício social encerrado em 31/12/2014, 
bem como dos relatórios sem ressalvas da Ernst & Young Auditores Independentes S.S., discutiram e concordaram com as 
opiniões expressas no relatório emitido pela Ernst & Young Auditores Independentes S.S. e discutiram e concordaram com 
as demonstrações financeiras relativas ao período encerrado em 31/12/2014. (iii) Declarar que, após o exame e análise 
do Estudo técnico de viabilidade que suporta a expectativa de geração de lucros tributários e Teste de Recuperabilidade 
do valor dos ativos intangíveis: (a) aprovaram o estudo técnico de viabilidade que suporta a expectativa de geração de 
lucros tributários futuros que permitam a realização do ativo fiscal diferido em um prazo máximo de 10 anos, apresentado 
pela Diretoria, em observância ao disposto nos artigos 2º, inciso II, e 4º da Instrução CVM 371/02 (“Estudo Técnico”); e 
(b) aprovaram o estudo técnico de redução do valor recuperável dos ativos intangíveis “impairment test”, executado pela 
Diretoria da Companhia, em atendimento ao disposto na Instrução CVM 319/99, conforme alterada, e na Deliberação CVM 
527/07 (“Teste de Recuperabilidade”). 6. Encerramento: Posta a palavra à disposição dos interessados, que dela não 
fizeram uso e nada mais havendo a tratar, a Assembleia foi suspensa para lavratura desta ata que, lida, foi assinada por 
todos os presentes. Salto, 03/03/2015. Assinaturas: José Renato Ricciardi, Presidente e Conselheiro; Alexandre Tujisoki, 
Conselheiro; Wendel da Silva Caleffi, Conselheiro; Tiago de Brito Ribeiro Alves Caseiro, Conselheiro; Augusto José de 
Melo Faria de Barros, Conselheiro; Joana Guimarães Serôdio Ricciardi, Conselheira; Carlos Eduardo Franco Fernandes, 
Secretário. JUCESP – Certifico o registro sob o nº 339.480/15-4 em 05/08/2015. Flávia Regina Britto – Secretária Geral.
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Coesa Engenharia Ltda. 
CNPJ/MF nº 13.578.349/0001-57

Carta de Renúncia
Eu, Dilson de Cerqueira Paiva Filho, brasileiro, casado, economista, RG nº 50.960.141-8 SSP/SP, CPF/MF nº 513.523.465-91, 
residente e domiciliado em São Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Angélica, 2.346, 7º andar, São Paulo/SP, 
CEP 01228-200, renuncio, em caráter irrevogável e irretratável, ao cargo de Administrador da Coesa Engenharia Ltda., 
sociedade limitada com sede na Avenida Angélica, nº 2.330/2.346/2.364, 7º andar, sala 701, bairro Consolação, 
CEP 01228-200, São Paulo/SP, CNPJ/MF nº 13.578.349/0001-57, com seus atos constitutivos arquivados na JUCESP sob 
o NIRE 35.2.1740434-0 (“Sociedade”), para o qual fui eleito em 24/04/2013, por meio da 171ª Alteração e Consolidação 
do Contrato Social da Sociedade. Declaro que não existe qualquer obrigação pendente entre mim e a Sociedade de forma 
que não tenho nada a reclamar, a qualquer tempo ou título, durante o prazo que exerci referido cargo, pelo que dou à 
Sociedade a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação. São Paulo, 8/06/2015. Atenciosamente, Dilson de 
Cerqueira Paiva Filho. JUCESP nº 341.194/15-3 em 06/08/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigorífi cos
CNPJ/MF: 58.317.751/0001-16 - NIRE: 35.300.117.441

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Localfrio S.A. Armazéns Gerais Frigorífi cos 
(“Companhia”) a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia, 
que se realizará no dia 21 de Agosto de 2015, às 10:00 horas, na sede da Companhia, na Rua 
Fidêncio Ramos, nº 302, conjunto 81, Vila Olímpia, CEP 04551-010, São Paulo-SP, a fi m de 
deliberarem sobre: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: a) a eleição dos membros do Conselho 
de Administração da Companhia. 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: a) a extinção de fi lial 
da Companhia; b) a alteração do objeto social da Companhia, com a consequente alteração 
do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia; e c) outros assuntos de interesse da Compa-
nhia. Informações Gerais: Os acionistas deverão apresentar à Companhia, antes ou na data de 
realização da Assembleia Geral Extraordinária, conforme o caso: (i) documento de identidade 
e, conforme o caso, atos societários pertinentes que comprovem a representação legal; e (ii) 
instrumento de mandato com reconhecimento de fi rma do outorgante, acompanhado do 
documento de identidade do procurador e, conforme o caso, atos societários pertinentes. 
Encontram-se à disposição dos senhores acionistas, no departamento fi nanceiro da Compa-
nhia, no endereço da sede, cópias de todos os documentos específi cos a serem apreciados 
na Assembleia e referidos nesta convocação. São Paulo, 10 de Agosto de 2015. Luiz Antonio 
Correa Nunes Viana de Oliveira - Presidente do Conselho de Administração. (11-12-13)

Ápice Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957

Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certifi cados Recebíveis Imobiliários da 10ª Série 
da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora S.A. - Edital de Convocação - (Segunda Convocação)

Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”) da 10ª Série da 1ª Emissão da Ápice 
Securitizadora S.A. (“Emissora”) e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente 
Fiduciário”), e os representantes da Emissora, são convidados a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária 
(“AGE”), a ser realizada em 20 de agosto de 2015, as 15.00 horas, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, 
conjunto 12, Itaim Bibi, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 04.506-000, a fi m de, nos termos do item 
13.2 do Termo de Securitização de Recebíveis da 10ª Série da 1ª Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) alteração da estrutura societária da Almavi, Locadora do Contrato de 
Locação (conforme defi nição prevista no Termo de Securitização), que acarretará na alteração do proprietário do 
Imóvel objeto da matrícula nº 6.051 do Registro Geral de Imóveis da Cidade de Ipojuca, PE (“Imóvel”), o qual está 
alienado fi duciariamente em garantia da Emissão; (ii) alteração dos documentos da operação, para refl etir a 
retifi cação da área do Imóvel; e (iii) outros assuntos relacionados. São Paulo, 11 de agosto de 2015. Fernando 
Cesar Brasileiro - Diretor Presidente e de Relação com Investidores

Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A.
CNPJ/MF nº 33.753.740/0001-58 - NIRE 35.300.316.649

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Aos 11/08/2014, às 11:00h, na sede social da Companhia. Presença: A totalidade das ações da Companhia. Mesa: Presidente: Gladstone 
Medeiros de Siqueira; Secretária: Karina Kazue Perossi. Deliberações: a) Aceitou o pedido de renúncia ao cargo de Vice-Presidente do 
Conselho de Administração da Companhia, apresentado pelo Dr. Nuno José Roquette Teixeira, CPF/MF n° 231.585.398-29. O acionista 
agradece ao Conselheiro renunciante pelos relevantes serviços prestados à Companhia; e b) aprova a eleição do Dr. Vítor Manuel Farinha
Nunes, passaporte da República Portuguesa n° H465587, CPF/MF n° 232.623.228-30, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de
Administração da Companhia, cujo prazo de mandato coincidirá com o daqueles Conselheiros já em exercício. Nada mais a tratar. São Paulo, 
11/08/2014. Karina Kazue Perossi - Secretária. JUCESP nº 310.530/15-5 em 20/07/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A.
CNPJ nº 33.884.941/0001-94 - NIRE 35300319664

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Aos 16/06/2015, às 09:30 horas, na sede social. Presença: Presentes todos os acionistas da Companhia. Mesa: Presidente: 
Jorge Humberto Correia Tomé; Secretário: Gladstone Medeiros de Siqueira. Deliberações: Por unanimidade, destinar a absorção parcial
dos prejuízos acumulados pelo saldo de reservas de capital da Companhia no valor de R$ 240.412,81 e das reservas de lucros no valor total
de R$ 17.397.278,14, na forma do disposto no Parágrafo Único do artigo 189 e artigo 200, inciso I, ambos da Lei nº 6.404/76. Nesse sentido
segue abaixo a demonstração dos impactos da presente deliberação: Absorção dos Saldos - Antes - Depois: Reservas de Capital: - 
Atualização de Títulos Patrimoniais - R$ 240.412,81 - R$ 0,00; Reservas de Lucros - R$ 17.397.278,14 - –; - Reserva Legal - R$ 1.165.316,71 
- R$ 0,00; - Reservas Especiais de Lucros - R$ 16.231.961,43 - R$ 0,00; Prejuízos Acumulados - (R$ 514.911.041,98) - (R$ 497.273.351,03). 
Nada mais a tratar. São Paulo, 16/06/2015. Jorge Humberto Correia Tomé - Presidente; Gladstone Medeiros de Siqueira - Secretário.
Acionistas Presentes: Banif - Banco Internacional do Funchal S.A., Banif International Holdings Ltd. JUCESP nº 327.951/15-1 em 
28/07/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A.
CNPJ/MF nº 33.753.740/0001-58 - NIRE 35.300.316.649

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Aos 24/06/2015, às 15:00h, na sede da Companhia. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente:
Jorge Humberto Correia Tomé; Secretário: Gladstone Medeiros de Siqueira. Deliberações: Por unanimidade, destituir da função de Diretor
sem Designação Específica, a partir desta data, o Sr. Allan Simões Toledo, RG nº 13191996 SSP/SP, CPF/MF nº 050.080.458-30. Nada mais
a tratar. São Paulo, 24/06/2015. Jorge Humberto Correia Tomé - Presidente; Gladstone Medeiros de Siqueira - Secretário. 
JUCESP nº 310.529/15-3 em 20/07/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Ápice Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00 - NIRE 35.300.444.957
Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certi� cados de

Recebíveis Imobiliários da 7ª Série da 1ª Emissão da Ápice Securitizadora S.A.
Edital de Convocação

Os senhores Titulares de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”) da 7ª Série da 1ª Emissão da Ápice Securiti-
zadora S.A. (“Emissora”) e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), e os re-
presentantes da Emissora, são convocados a se reunir em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”), a ser realizada em 
02 de setembro de 2015, às 10 horas, na Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, Conjunto 12, Itaim Bibi, Cidade 
e Estado de São Paulo, a fi m de, nos termos do item 12.2 do Termo de Securitização de Recebíveis da 7ª Série da 1ª 
Emissão da Emissora (“Termo de Securitização”), deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a não recomposição do 
Fundo de Reserva, a ser realizada conforme a cláusula 2.6 do Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Crédi-
tos Imobiliários e Outras Avenças (“Contrato de Cessão”); e (ii) outros assuntos relacionados, incluindo, mas não se li-
mitando, aqueles que possam surgir em razão dos desdobramentos das discussões que ocorrerem na AGE. São Paulo, 
12 de agosto de 2015. Fernando Cesar Brasileiro - Diretor Presidente e de Relação com Investidores

Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A.
CNPJ nº 33.884.941/0001-94 - NIRE 35300319664

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
No dia 24/06/2015, às 9:30h, na sede da Sociedade. Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente:
Jorge Humberto Correia Tomé; Secretário: Gladstone Medeiros de Siqueira. Deliberações por Unanimidade: Destituir da função de
Diretor sem Designação Específica, a partir desta data, o Sr. Allan Simões Toledo, RG nº 13191996 SSP/SP, CPF/MF sob o nº 050.080.458-30. 
Nada mais a tratar. São Paulo, 24/06/2015. Jorge Humberto Correia Tomé - Presidente; Gladstone Medeiros de Siqueira - Secretário.
JUCESP nº 327.950/15-8 em 28/07/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Banif - Banco Internacional do Funchal (Brasil), S.A.
CNPJ nº 33.884.941/0001-94 - NIRE 35300319664

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
No dia 24/06/2015, às 10:00h, na sede da Sociedade. Presença: Totalidade dos membros do Conselho de Administração. 
Mesa: Presidente: Jorge Humberto Correia Tomé; Secretário: Gladstone Medeiros de Siqueira. Deliberações por Unanimidade:
(i) a securitização de ativos de crédito da Companhia e sua subsidiária Banif Banco de Investimento (Brasil) S.A. (“Banif BI”), através de 
um Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC), denominado FIDC F Cobalto; (ii) que em razão da deliberação prevista no item 
(i), a Companhia subscreva e integralize cotas subordinadas de fundo de investimento de direitos creditórios; (iii) que a Companhia preste 
os serviços de agente de cobrança no âmbito da securitização ora aprovada. Nada mais a tratar. São Paulo, 24/06/2015. Jorge Humberto
Correia Tomé - Presidente; Gladstone Medeiros de Siqueira - Secretário. JUCESP nº 327.952/15-5 em 28/07/2015. Flávia Regina 
Britto - Secretária Geral.

Banif Gestão de Ativos (Brasil) S.A.
CNPJ/MF nº 02.579.359/0001-90 - NIRE 35.300.349.059

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Aos 24/06/2015, às 16:00h, na sede da Companhia. Presença: A  totalidade dos membros do Conselho de Administração. 
Mesa:  Presidente:  Gladstone Medeiros de Siqueira; Secretária: Karina Kazue Perossi. Deliberações: Por Unanimidade destituir 
da função de Diretor, a partir desta data, o Sr. Allan Simões Toledo, RG nº 13191996 SSP/SP,  CPF/ MF nº  050.080.458-30. Nada 
mais a tratar. São Paulo, 24/06/2015. Gladstone Medeiros de  Siqueira - Presidente; Karina Kazue Perossi - Secretária. JUCESP 
nº 307.366/15-7 em 15/07/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Beta Securitizadora S.A.
CNPJ/MF n° 07.021.459/0001-10 - NIRE n° 35.300.318.072

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Aos 24/06/2015, às 12h, na sede social. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração. Mesa: Presidente:
Gladstone Medeiros de Siqueira; Secretária: Karina Kazue Perossi. Deliberações: Por unanimidade, destituir da função de Diretor, a partir 
desta data, o Sr. Allan Simões Toledo, RG n° 13191996 SSP/SP, CPF/MF n° 050.080.458-30. Nada mais a tratar. São Paulo, 24/06/2015. 
Gladstone Medeiros de Siqueira - Presidente; Karina Kazue Perossi - Secretária da Mesa. JUCESP  nº 302.142/15-0 em 15/07/2015. 
Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Banco Fibra S.A.
CNPJ/MF nº 58.616.418/0001-08 - NIRE 35.300.118.782

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração
Aos 30/04/2015, na sede, às 14:00 h. Presença: Presentes os seguintes membros do Conselho de Administração: Benjamin Steinbruch,
Elisabeth Steinbruch Schwarz, Clarice Steinbruch e José Antônio Miguel Neto. Mesa: Presidente: Benjamin Steinbruch. Secretária: Flavia Zahr.
Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes: item (i) foi aprovado: a) Eleger os membros da Diretoria da Companhia, a saber: 
(a) Diretor Presidente: Luis Felix Cardamone Neto, RG n° 11.759.329 SSP/SP e CPF/MF n° 042.649.938-73; (b) Diretor Vice-Presidente: 
o Sr. Arno Schwarz, RG n° 18.120.948-2 SSP/SP e CPF/MF nº 290.691.338-30; (c) Diretor Vice-Presidente: o Sr. Marcos Matioli 
de Souza Vieira, RG n° 04.831.494-2 SSP/IFP/RJ e CPF/MF nº 735.597.687-72; (d) Diretor Vice-Presidente: Yan Maia Tironi, 
RG n° 505224500 SSPBA e CPF/MF n° 565.839.665-49; (e) Diretor sem designação específica: o Sr. Kumagae Hinki Junior, 
RG n° 7.893.422-9 SSP/SP e CPF/MF n° 063.935.908-66; (f) Diretor sem designação específica: o Sr. Marcos Braga Dainesi, 
RG n° 10.202.309 SSP/SP e CPF/MF n° 748.104.137-72; (g) Diretor sem designação específica: Sergio Timoner, RG nº 21.242.454-3 SSP/
SP e CPF/MF n° 257.110.568-08. Registrar que a remuneração da Diretoria será definida oportunamente pelo Conselho de Administração em
conformidade com a Resolução CMN 3921/2010. item (ii) foi aprovado: a) Eleger os membros do Comitê de Auditoria da Companhia, a saber: 
como Membro Qualificado e Presidente (i) Arno Schwarz, acima qualificado; e como demais membros: (ii) José Antonio Miguel Neto, 
RG n° 13.565.120/SSP-SP e CPF/MF n° 052.393.918-31; (iii) Marcos Matioli de Souza Vieira, acima qualificado; e Kumagae Hinki Junior, 
acima qualificado. b) Registrar que os membros da Diretoria e do Comitê de Auditoria ora eleitos terão mandato até a 1ª RCA da Companhia 
que ocorrer após a AGO a ser realizada em 2017, e investir-se-ão em seu cargo, após a homologação do Banco Central do Brasil. c) Registrar 
que os membros da Diretoria e do  Comitê de Auditoria ora eleitos declararam que preenchem todas as condições previstas na legislação
vigente, nas regulamentações do CMN e no Regulamento do Comitê de Auditoria da Companhia para o exercício dos seus respectivos cargos. 
d) Declarar que: (i) os Srs. Arno Schwarz, Marcos Matioli de Souza Vieira e Kumagae Hinki Junior optam em manter a remuneração relativa
aos seus cargos atuais na Diretoria da Companhia e (i) o José Antonio Miguel Neto opta em manter a remuneração relativa ao seu cargo atual
no Conselho de Administração da Companhia. e) Ainda, de acordo com o parágrafo 3º do artigo 35 do Estatuto Social da Companhia, Nomear
os Srs. José Antonio Miguel Neto, acima qualificado (e também membro do Comitê de Auditoria), e Sra. Clarice Steinbruch, 
RG nº 7.526.365-8-SSP/SP e CPF/MF nº 032.473.948-69, para acompanharem os trabalhos do Comitê de Auditoria. Nada mais a ser tratado.
São Paulo, 30/04/2015. Flavia Zahr - Secretária. JUCESP nº 340.060/15-3 em 05/08/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
CNPJ/MF nº 09.296.295/0001-60 - NIRE 35.300.359.534

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 30/06/2015
Aos 30/06/2015, às 10:00 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Antonoaldo
Grangeon Trancoso Neves, que convidou o Sr. Renato Covelo para atuar como Secretário. Deliberação: Após examinadas e discutidas as
matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas decidiram, por unanimidade, aprovar e ratificar a contratação de operações de swap com 
o Banco BMG S.A., nos termos das Confirmações Termo de Moeda Vinculado nº F15E47923 e F15F59565, celebrados sob o Contrato Master
de Derivativos nº 018/15, datado de 14/05/2015, tendo como valor base agregado a quantia total de US$60.000.000,00 (sessenta milhões de 
dólares norte-americanos). Encerramento: Nada mais. Barueri, 30/06/2015. Extrato da ata original. Renato Covelo - Secretário.  JUCESP nº 
329.951/15-4 em 31/07/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
CNPJ/MF nº 09.296.295/0001-60 - NIRE 35.300.359.534
Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 23/06/2015

Aos 23/06/2015, às 09:00 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Antonoaldo
Grangeon Trancoso Neves, que convidou o Sr. Renato Covelo para atuar como Secretário. Deliberação: Após examinadas e discutidas as
matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas decidiram, por unanimidade, aprovar a celebração, pela Companhia, de instrumentos de
venda com (i) Freyja Aviation One Ireland DAC, tendo por objeto as aeronaves Embraer E-175, com os respectivos números de série do
fabricante e matrículas: (a) MSN 17000272 e PP-PJA, (b) MSN 17000277 e PP-PJB, (c) MSN 17000287 e PP-PJC, (d) MSN 17000291 e
PP-PJE, e (e) MSN 17000309 e PP-PJF; e (ii) Sky High LIII Leasing Company Limited, tendo por objeto a aeronave Embraer E-195, com número
de série do fabricante MSN 382 e matrícula PR-AYM. Encerramento: Nada mais. Barueri, 23/06/2015.  Extrato da ata original. Renato Covelo 
- Secretário. JUCESP nº 309.185/15-4 em 17/07/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A.
CNPJ/MF nº 09.296.295/0001-60 - NIRE 35.300.359.534

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 20/05/2015
Aos 20/05/2015, às 10:00 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Assumiu a Presidência da Mesa o Sr. Antonoaldo
Grangeon Trancoso Neves, que convidou a Srta. Joanna Camet Portella para atuar como Secretária. Deliberação: Após examinadas e
discutidas as matérias constantes da Ordem do Dia, os acionistas decidiram, por unanimidade, aprovar a abertura de filial da Companhia a
ser localizada em Aéroport Cayenne Félix Eboué, 97351, Matoury, Guiana Francesa, autorizando, desde já, os Diretores a adotarem todas 
as providências necessárias perante os órgãos competentes para a implementação da referida deliberação. Encerramento: Nada mais.
Barueri, 20/05/2015. Extrato da ata original. Joanna Camet Portella - Secretária. JUCESP/NIRE nº 3590501009-3. JUCESP nº 248.515/15-9
em 11/06/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

BAALBEK COOPERATIVA HABITACIONAL - CNPJ 10.333.593/0001-61 - NIRE N° 35400111593
“CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA” 

Convocamos os senhores (as) cooperados (as) para Assembleia Geral Extraordinária, que realizar-se-á no dia 23 de Agosto 
de 2015, em 1a (primeira) convocação às 14:00 horas, com 2/3 dos cooperados, em 2a (segunda) convocação às 15:00 horas, 
com metade mais um dos cooperados e em 3a (terceira) convocação às 16:00 horas, com no mínimo 10 (dez) cooperados, 
no Salão Nobre do Clube Atlético Juventus, situado na Rua Juventus, 690 – Moóca – São Paulo – SP, para deliberar as 
seguintes pautas: 1- Alteração dos Artigos 33o, 55o e 58o do Estatuto Social; 2- Abertura da sucursal Francisco Morato; 3- 
Abertura da sucursal Itanhaém; 4- Assuntos diversos de interesse da sociedade; 5- Distribuição de Unidades Habitacionais. 
São Paulo, 13 de Agosto de 2015. Robinson de Souza Santos - Conselheiro Presidente.

Banco Fibra S.A.
CNPJ/MF nº 58.616.418/0001-08 - NIRE 35.300.118.782

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária
Aos 30/04/2015 na sede do Banco, às 13h00. Mesa: Presidente: Benjamin Steinbruch. Secretária: Flavia Zahr. Quorum: acionistas presentes 
representando a totalidade do capital da Companhia. Deliberações: por unanimidade: (i) Aprovar, sem reservas, o Relatório da Administração, 
as Demonstrações Financeiras acompanhadas do Parecer dos Auditores Independentes e do Relatório do Comitê de Auditoria, referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2014, documentos estes publicados nos jornais Diário do Comércio Indústria & Serviços e DOESP, ambos 
com edição de 14/03/2015. (ii) Aprovar, diante do resultado negativo obtido pela Companhia no exercício de 2014, que o prejuízo total no valor 
de R$ 397.936.422,38, seja levado à conta de Prejuízos Acumulados da Companhia, passível de futura absorção por lucros futuros.
(iii) foi aprovado: a) Eleger os membros do Conselho de Administração, a saber: como Presidente do Conselho de Administração, o Sr. Benjamin 
Steinbruch, RG nº 3.627.815-4, CPF/MF nº 618.266.778-87; como Vice Presidente do Conselho de Administração, a Sra. Clarice 
Steinbruch, RG nº  7.526.365-8 - SSP/SP e CPF/MF nº 032.473.948-69, e como demais membros do Conselho de Administração: a Sra. 
Elisabeth Steinbruch Schwarz, RG nº 4.465.021-SSP/SP, CPF/MF nº 006.990.838-93 e o Sr. José Antônio Miguel Neto, RG nº 13.565.120/
SSP-SP, CPF/MF nº 052.393.918-31. b) Registrar que os conselheiros, ora eleitos, terão mandato unificado de 2 anos, isto é, até a AGO a ser 
realizada em 2017, e investir-se-ão em seu cargo, após a homologação do Banco Central do Brasil, mediante a assinatura de termo lavrado 
em livro próprio. c) Registrar que os conselheiros ora eleitos declararam que preenchem todas as disposições e requisitos contidos no artigo
147 da Lei das S.A., com alterações posteriores, e na Resolução 4.122 de 02.08.2012 do Conselho Monetário Nacional, tendo os seus nomes 
cadastrados no Banco Central do Brasil; e declararam não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer 
a atividade mercantil e, ainda, estão aptos para o exercício de seus respectivos cargos no Conselho de Administração desta Companhia. 
d) Declarar que a remuneração dos administradores da Companhia para o exercício de 2015, será fixada oportunamente. Nada mais a tratar.
São Paulo, 30/04/2015. Flavia Zahr - Secretária. JUCESP nº  340.061/ 15-7 em 05/08/2015. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

DMCard Cartões de Crédito S.A. – CNPJ/MF nº 16.581.207/0001-37 – NIRE 35.300.439.295
Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de março de 2015

Data, Horário e Local: 30/03/2015, às 10 horas, na sede social. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença da 
totalidade dos acionistas. Mesa: Presidente: Denis César Correia, Secretário: Juan Pablo Garcia Agudo. Deliberações da 
Ordem do Dia, aprovadas por unanimidade: 1. Aprovada a realização da Emissão, que corresponde à 2ª emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real e com garantia adicional fidejussória, em série 
única, para colocação privada, da Emissora, de acordo com as seguintes condições, que serão detalhadas e reguladas nos 
termos da respectiva escritura de emissão das Debêntures (“Escritura de Emissão”): (i) Regime de Distribuição: as Debên-
tures serão objeto de colocação privada, sem qualquer esforço de colocação no mercado; (ii) Número de Séries: a Emissão 
será realizada em série única; (iii) Valor Total da Emissão: o valor total da Emissão é até R$ 100.000.000,00, na Data de 
Emissão (conforme definido abaixo); (iv) Quantidade: serão emitidas até 100 Debêntures; (v) Não Conversibilidade: as 
Debêntures não serão conversíveis em ações de qualquer natureza de emissão da Emissora; (vi) Espécie: as Debêntures 
serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58 da Lei das S.A., e contarão, ainda, com garantia adicional 
fidejussória; (vii) Forma: as Debêntures serão nominativas e escriturais, sem a emissão de certificados, sendo que a titula-
ridade das Debêntures será comprovada segundo o mecanismo a ser estabelecido na Escritura de Emissão; (viii) Valor 
Nominal Unitário: as Debêntures terão valor nominal unitário, na Data de Emissão, de R$ 1.000.000,00 (‘‘Valor Nominal 
Unitário”); (ix) Data de Emissão: para os fins previstos na Escritura de Emissão, a data de emissão das Debêntures será 
10/04/2015 (“Data de Emissão”); (x) Destinação de Recursos: os recursos obtidos por meio da Emissão destinar-se-ão ao 
pagamento de dívidas decorrentes de instrumentos celebrados pela Emissora, em favor de instituições financeiras consti-
tuídas e ao desenvolvimento das atividades da Emissora previstas em seu Estatuto Social; (xi) Data de Vencimento: as 
Debêntures terão prazo de vencimento de 1.461 dias contados da Data de Emissão, vencendo em 10/04/2019 (“Data de 
Vencimento”), ressalvadas as hipóteses de vencimento antecipado ou resgate antecipado das Debêntures que serão esta-
belecidas na Escritura de Emissão; (xii) Amortização: o Valor Nominal Unitário das Debêntures será amortizado em 9 parce-
las, a serem pagas conforme o cronograma e os percentuais de amortização que serão indicados na Escritura de Emissão, 
sendo o primeiro pagamento devido em 30/03/2017 e o último pagamento devido na Data de Vencimento; (xiii) Remunera-
ção: as Debêntures farão jus a uma remuneração equivalente a 100% da variação acumulada das taxas médias diárias dos 
Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, cal-
culadas e divulgadas diariamente pela CETIP S.A. – Mercados Organizados (“CETIP”) no informativo diário disponível em sua 
página na internet (http://www.cetip.com.br), acrescida exponencialmente de um percentual (spread) ou sobretaxa de 4,50% 
ao ano, base 252 Dias Úteis, incidentes sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso 
(“Remuneração”), calculada de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis decorridos, desde a Data 
de Emissão ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a data do seu efetivo 
pagamento, de acordo com a fórmula prevista na Escritura de Emissão. A Remuneração das Debêntures será paga em 16 
parcelas, conforme o cronograma a ser indicado na Escritura de Emissão, sendo o primeiro pagamento devido em 30/06/2015 
e o último pagamento devido na Data de Vencimento; (xiv) Preço, Prazo e Forma de Subscrição e Integralização: as Debên-
tures serão subscritas pelo seu Valor Nominal Unitário, acrescido da Remuneração calculada pro rata temporis desde a Data 
de Emissão até a data da efetiva integralização, sendo que não haverá atualização monetária do Valor Nominal Unitário. As 
Debêntures serão subscritas e integralizadas a qualquer tempo, pelos investidores indicados na Escritura de Emissão, com 
integralização à vista no ato da subscrição, em moeda corrente nacional, fora do âmbito da CETIP, mediante a assinatura, 
em conjunto com a Emissora, de boletim de subscrição das Debêntures, a ser firmado na forma prevista na Escritura de 
Emissão; (xv) Garantias: o pontual e integral adimplemento de todas as obrigações principais e acessórias assumidas pela 
Emissora no âmbito das Debêntures, nos termos a serem estabelecidos na Escritura de Emissão, será garantido pela cons-
tituição da Cessão Fiduciária, pela Emissora e por garantia fidejussória representada por fiança, a ser prestada pelos Fiado-
res; (xvi) Repactuação: não haverá repactuação programada para as Debêntures; (xvii) Resgate Antecipado Facultativo: a 

Emissora poderá, a seu exclusivo critério, resgatar antecipadamente as Debêntures, total ou parcialmente, a qualquer tempo 
a partir do 24º mês (inclusive) contado da Data de Emissão, nos termos a serem estabelecidos na Escritura de Emissão 
(“Resgate Antecipado Facultativo”). O valor do Resgate Antecipado Facultativo devido pela Emissora aos Debenturistas será 
equivalente ao saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, acrescido (i) da respectiva Remuneração, calculada pro rata 
temporis desde Data de Emissão ou a data de pagamento da Remuneração imediatamente anterior, conforme o caso, até a 
data do efetivo resgate, e demais encargos devidos e não pagos até a data do Resgate Antecipado Facultativo, e (ii) do 
respectivo prêmio de Resgate Antecipado Facultativo equivalente a 4,50% do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntu-
res, calculado de acordo com a fórmula a ser estabelecida na Escritura de Emissão; (xviii) Encargos Moratórios: sem pre-
juízo da Remuneração das Debêntures, ocorrendo impontualidade no pagamento pela Emissora de qualquer quantia devida 
aos debenturistas nos termos desta Escritura de Emissão, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Emissora ficarão, 
desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento, sujeitos a, independentemente de aviso, notificação ou 
interpelação judicial ou extrajudicial, (i) juros moratórios de 1% ao mês, calculados pro rata temporis desde a data de 
inadimplemento até a data do efetivo pagamento; e (ii) multa convencional, não compensatória, de 2%; (xix) Evento de 
Inadimplemento e Vencimento Antecipado: As Debêntures poderão ser declaradas antecipadamente vencidas, podendo os 
Debenturistas ou o agente fiduciário, se houver, exigir seu imediato pagamento, pela Emissora, do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures ou do saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures, conforme o caso, acrescido da Remuneração e demais 
encargos e penalidade, na ocorrência de qualquer das hipóteses que serão previstas na Escritura de Emissão; (xx) Obriga-
ções Adicionais e Declarações: A Emissora, nos termos da Escritura de Emissão, estará sujeita a determinadas obrigações 
adicionais, bem como prestará determinadas declarações em favor dos investidores das Debêntures; e (xxi) Ausência de 
Registro e Negociação e Registro para Custódia: As Debêntures não serão registradas para negociação em qualquer sistema 
organizado ou mercado regulamentado de valores mobiliários, mas serão registradas para custódia eletrônica e liquidação 
financeira de eventos na CETIP. 2. Aprovada a outorga e constituição, pela Emissora, de garantia real representada pela 
cessão fiduciária de (i) todos os direitos creditórios de titularidade da Emissora, oriundos de operações já efetuadas e ope-
rações que no futuro vierem a ser efetuadas por titulares de cartões de crédito já emitidos e/ou administrados e/ou que no 
futuro vierem a ser emitidos e/ou administrados pela Emissora, aos titulares de cartões de crédito junto a determinados 
estabelecimentos a serem definidos no contrato de cessão fiduciária (“Estabelecimentos” e “Contrato de Cessão Fiduciária”, 
respectivamente); (ii) todos os direitos creditórios de titularidade da Emissora, depositados em conta corrente de recebimento 
e conta corrente vinculada a ser aberta em nome da Emissora em instituição financeira; (iii) todos os direitos creditórios 
detidos pela Emissora contra os Estabelecimentos em razão da atuação deles na qualidade de recebedores autorizados das 
faturas de cartões de crédito com a bandeira “DMCard” decorrentes de determinados contratos de prestação de serviços de 
administração de cartões de crédito nos termos a serem estabelecidos no Contrato de Cessão Fiduciária; e (iv) todas as 
aplicações financeiras, presentes ou futuras, feitas com os recursos depositados na conta vinculada referida no item (ii) 
acima; 3. Autorizado os diretores da Companhia a praticar os atos necessários à efetivação das deliberações mencionadas 
no item 1 acima, incluindo, mas não se limitando (a) aos registros e publicações previstos na Lei das S.A.; (b) à contratação 
dos prestadores de serviços necessários à realização da Emissão, incluindo os serviços de escriturador mandatário e banco 
liquidante das Debêntures, os serviços de custódia eletrônica e liquidação financeira da CETIP e os assessores legais da 
Emissão, dentre outros, fixando-lhes os respectivos honorários; e (c) à celebração de todos os documentos necessários e 
indispensáveis à realização da Emissão e à constituição da Cessão Fiduciária, incluindo, sem limitação, a Escritura de 
Emissão e o Contrato de Cessão Fiduciária. Ficam os diretores da Companhia autorizados a negociar as demais cláusulas e 
condições da Escritura de Emissão e do Contrato de Cessão Fiduciária. 4. Autorizada a publicação desta ata na forma prevista 
no § 2º, do artigo 130, da Lei das S.A.. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia. São José 
dos Campos, 30/03/2015. Assinaturas: Denis César Correia, Presidente; Juan Pablo Garcia Agudo, Secretário. Acionistas: 
Denis César Correia; Willian Brunelli de Souza; Juan Pablo Garcia Agudo. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifico 
o registro sob o nº 151.551/15-7 em 08/04/2015. Flávia Regina Britto – Secretária Geral.




