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Id: 1454159

GERDAU S.A.
COMPANHIA ABERTA

CNPJ nº 33.611.500/0001-19
NIRE nº 33300032266

ATA DE REUNIÃO DO COMITÊ EXECUTIVOREALIZADA NA SEDE
SOCIAL, NO RIO DE JANEIRO - RJ,NA AV. JOÃO XXIII, Nº 6.777,
DISTRITO INDUSTRIAL DE SANTA CRUZ, ÀS 11h00min DO DIA

17 DE JANEIRO DE 2013
1. A reunião contou com a presença da maioria dos Membros do Co-
mitê Executivo, tendo sido presidida por Andre Bier Gerdau Johann-
peter, e, por mim, Expedito Luz, Secretariada. 2. O Comitê Executivo,
na forma do Art. 9º, § 2º, alínea “l” do Estatuto Social, deliberou, por
unanimidade, autorizar a alteração do endereço da filial da Sociedade
localizada na Av. das Nações Unidas, 8.501, 5º andar, Sala 1, Pinhei-
ros, São Paulo, CEP 05.425-070, passando o endereço da referida fi-
lial a ser Av. das Nações Unidas, 8.501, 8º andar, Conjunto 01, Pi-
nheiros, São Paulo, CEP 05.425-070. 3. Nada mais foi tratado. Rio de
Janeiro, 17 de janeiro de 2013. (Ass.:) André Bier Gerdau Johann-
peter Diretor Presidente. Expedito Luz, Francisco Deppermann Fortes,
André Pires de Oliveira Dias - Diretores Vice-Presidentes. Declara-
ção: Declaro que a presente é cópia fiel da Ata transcrita no livro
próprio, e que as assinaturas supramencionadas são autênticas. Ex-
pedito Luz - Secretário Geral. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO. Certifico o deferimento em 31/01/2013 e o registro
sob o nº 00002436432, em 31/01/2013. Protocolo 00-2013/030512-0,
em 29/01/2013. Valéria G. M. Serra. Secretária Geral.

Id: 1453803

TOUCH BARRA COMÉRCIO DE RELÓGIOS E ACESSÓRIOS LT-
DA.

CNPJ/MF nº 14.337.959/0001-21 - NIRE nº 3320908176-4
ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS. 1. Data, Hora e Local: 01/01/13,
às 10h, na sede social, no Rio de Janeiro, RJ, na Av. das Américas,
4.666, loja 111-F, Barra da Tijuca (“Sociedade”). 2. Convocação e
Presenças: Dispensada a convocação, na forma do disposto no §2o

do art.1.072, da Lei 10.406/02, conforme alterada, por estarem pre-
sentes à reunião os sócios representando a totalidade do capital so-
cial da Sociedade. 3. Mesa: Presidente: Joaquim Pedro Andrés Ribei-
ro; Secretária: Mônica Cristina Duarte Oliveira. 4. Ordem do Dia:
Reuniram-se os sócios da Sociedade para deliberar a respeito da se-
guinte ordem do dia: (i) a apreciação e aprovação do Instrumento de
Justificação e Protocolo de Incorporação, firmado em 01/01/13, entre
as administrações da Sociedade e da SCS Comércio de Acessórios
de Moda Ltda., sociedade com sede no Rio de Janeiro, RJ, na Av.
das Américas, 3.443, lj 101 a 105 e 108, pte, Bl 04, Barra da Tijuca,
CNPJ 14.782.588/0001-97, com contrato social registrado na JUCER-
JA NIRE 33.2.0913754-9, em 01/12/11 (“Incorporadora”), que estabe-
lece os motivos, termos e condições da proposta de incorporação da
Sociedade pela Incorporadora (“Protocolo e Justificação” e “Incorpora-
ção”, respectivamente); (ii) a ratificação da nomeação da Apsis Con-
sultoria Empresarial Ltda. (“Avaliadora”), como empresa especializada
responsável pela avaliação contábil do patrimônio líquido da Socieda-
de, na data-base de 31/12/12, e elaboração do respectivo laudo de
avaliação (“Laudo de Avaliação Contábil”), para fins da Incorporação;
(iii) a aprovação do Laudo de Avaliação Contábil da Sociedade; (iv) a
aprovação da Incorporação, de acordo com o Protocolo e Justificação,
com a consequente extinção da Sociedade; e (v) a autorização aos
administradores da Sociedade para praticarem todos os atos neces-
sários à implementação da Incorporação. 5. Deliberações: Instalada a
reunião, após a discussão das matérias constantes da ordem do dia,
os sócios presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer res-
salvas ou restrições, deliberaram o que segue: 5.1. Aprovar todos os
termos e condições do Protocolo e Justificação, firmado em 01/01/13,
entre os administradores da Sociedade e da Incorporadora, anexo a
presente ata como Anexo I, o qual estabelece os termos e condições
da Incorporação, com a consequente extinção da Sociedade; 5.2. Ra-
tificar a nomeação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda. como em-
presa especializada responsável pela avaliação contábil do patrimônio
líquido da Sociedade que, previamente consultada, aceitou o encargo
e apresentou a sua avaliação com estrita observância dos critérios
contábeis e a legislação societária atualmente em vigor; 5.3. Aprovar
o Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Avaliadora para fins da
incorporação da Sociedade pela Incorporadora, preparado com base
em balanço patrimonial da Sociedade datado de 31/12/12, o qual pas-
sa a compor a presente ata como seu Anexo II; e 5.4. Aprovar a In-
corporação da Sociedade pela Incorporadora, tendo em vista as de-
liberações acima e, considerando a sua aprovação também pela In-
corporadora, consignar que o patrimônio da Sociedade será incorpo-
rado ao patrimônio da Incorporadora, tudo em conformidade com o
Protocolo e Justificação. 5.4.1. Consumadas as providências legais da
Incorporação, a Sociedade estará extinta de pleno direito e a Incor-
poradora assumirá a responsabilidade ativa e passiva relativa à So-
ciedade, passando a ser sua sucessora legal, para todos os efeitos.
5.4.2. Consignar que, considerando que a totalidade das quotas da
Sociedade é, nesta data, detida pela Incorporadora e que, portanto,
seu patrimônio líquido já se encontra refletido no balanço social da
Incorporadora, a Incorporação será realizada sem aumento do capital
social da Incorporadora, operando-se pela mera substituição do ativo
representado pelo investimento da Incorporadora na Sociedade pelos
elementos ativos e passivos constantes do patrimônio da Sociedade.
5.5. Autorizar os administradores da Sociedade a praticarem todos os
atos necessários à implementação da Incorporação e das demais de-
liberações ora aprovadas, bem como ratificar eventuais atos já pra-
ticados pela administração com relação a tais deliberações. 6. Encer-
ramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram declaradas encer-
radas as assembleias, das quais se lavrou a presente ata, que lida e
achada conforme, foi assinada por todos os sócios presentes. Confere
com a original lavrada em livro próprio. RJ, 01/01/13. Mesa: Joaquim
Pedro Andrés Ribeiro, Presidente; Mônica Cristina Duarte Oliveira, Se-
cretária. Sócios: SCS Comércio de Acessórios de Moda Ltda; Joaquim
Pedro Andrés Ribeiro. JUCERJA nº 2442048, em 21/02/13.

Id: 1454232

TOUCH WATCHES FRANCHISING DO BRASIL LTDA.
CNPJ/MF nº 11.271.446/0001-77 - NIRE nº 3320850022-4

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS. 1. Data, Hora e Local: 01/01/13,
às 09h, na sede social no Rio de Janeiro, RJ, na Av. das Américas,
3.443, ljs 101 a 105 e 108, pte, Bl 04, Barra da Tijuca (“Sociedade”).
2. Convocação e Presenças: Dispensada a convocação, na forma do
disposto no §2o do art.1.072, da Lei 10.406/02, conforme alterada, por
estarem presentes à reunião os sócios representando a totalidade do
capital social da Sociedade. 3. Mesa: Presidente: Joaquim Pedro An-

drés Ribeiro; Secretária: Mônica Cristina Duarte Oliveira. 4. Ordem do
Dia: Reuniram-se os sócios da Sociedade para deliberar a respeito da
seguinte ordem do dia: (i) a apreciação e aprovação do Instrumento
de Justificação e Protocolo de Incorporação, firmado em 01/01/13, en-
tre as administrações da Sociedade e da SCS Comércio de Acessó-
rios de Moda Ltda., sociedade com sede no Rio de Janeiro, RJ, na
Av. das Américas, 3.443, lj 101 a 105 e 108, pte, Bl 04, Barra da
Tijuca, CNPJ 14.782.588/0001-97, com contrato social registrado na
JUCERJA NIRE 33.2.0913754-9, em 01/12/11 (“Incorporadora”), que
estabelece os motivos, termos e condições da proposta de incorpo-
ração da Sociedade pela Incorporadora (“Protocolo e Justificação” e
“Incorporação”, respectivamente); (ii) a ratificação da nomeação da
Apsis Consultoria Empresarial Ltda.(“Avaliadora”), como empresa es-
pecializada responsável pela avaliação contábil do patrimônio líquido
da Sociedade, na data-base de 31/12/12, e elaboração do respectivo
laudo de avaliação (“Laudo de Avaliação Contábil”), para fins da In-
corporação; (iii) a aprovação do Laudo de Avaliação Contábil da So-
ciedade; (iv) a aprovação da Incorporação, de acordo com o Protocolo
e Justificação, com a consequente extinção da Sociedade; e (v) a au-
torização aos administradores da Sociedade para praticarem todos os
atos necessários à implementação da Incorporação. 5. Deliberações:
Instalada a reunião, após a discussão das matérias constantes da or-
dem do dia, os sócios presentes, por unanimidade de votos e sem
quaisquer ressalvas ou restrições, deliberaram o que segue: 5.1.
Aprovar todos os termos e condições do Protocolo e Justificação, fir-
mado em 01/01/13 entre os administradores da Sociedade e da In-
corporadora, anexo a presente ata como Anexo I, o qual estabelece
os termos e condições da Incorporação, com a consequente extinção
da Sociedade; 5.2. Ratificar a nomeação da Apsis Consultoria Empre-
sarial Ltda. como empresa especializada responsável pela avaliação
contábil do patrimônio líquido da Sociedade que, previamente consul-
tada, aceitou o encargo e apresentou a sua avaliação com estrita ob-
servância dos critérios contábeis e a legislação societária atualmente
em vigor; 5.3. Aprovar o Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela
Avaliadora para fins da incorporação da Sociedade pela Incorporado-
ra, preparado com base em balanço patrimonial da Sociedade datado
de 31/12/12, o qual passa a compor a presente ata como seu Anexo
II; e 5.4. Aprovar a Incorporação da Sociedade pela Incorporadora,
tendo em vista as deliberações acima e, considerando a sua apro-
vação também pela Incorporadora, consignar que o patrimônio da So-
ciedade será incorporado ao patrimônio da Incorporadora, tudo em
conformidade com o Protocolo e Justificação; 5.4.1. Consumadas as
providências legais da Incorporação, a Sociedade estará extinta de
pleno direito e a Incorporadora assumirá a responsabilidade ativa e
passiva relativa à Sociedade, passando a ser sua sucessora legal, pa-
ra todos os efeitos; 5.4.2. Consignar que, considerando que a tota-
lidade das quotas da Sociedade é, nesta data, detida pela Incorpo-
radora e que, portanto, seu patrimônio líquido já se encontra refletido
no balanço social da Incorporadora, a Incorporação será realizada
sem aumento do capital social da Incorporadora, operando-se pela
mera substituição do ativo representado pelo investimento da Incor-
poradora na Sociedade pelos elementos ativos e passivos constantes
do patrimônio da Sociedade; 5.5. Autorizar os administradores da So-
ciedade a praticarem todos os atos necessários à implementação da
Incorporação e das demais deliberações ora aprovadas, bem como ra-
tificar eventuais atos já praticados pela administração com relação a
tais deliberações. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser trata-
do, foram declaradas encerradas as assembleias, das quais se lavrou
a presente ata, que lida e achada conforme, foi assinada por todos os
sócios presentes. Confere com a original lavrada em livro próprio. RJ,
01/01/13. Mesa: Joaquim Pedro Andrés Ribeiro, Presidente; Mônica
Cristina Duarte Oliveira; Secretária. Sócios: SCS Comércio de Aces-
sórios de Moda Ltda.; Joaquim Pedro Andrés Ribeiro. Jucerja
2440524, em 18/02/2013. Id: 1454255

YOU TIME RELÓGIOS LTDA.
CNPJ/MF nº 12.023.338/0001-48 - NIRE nº 3320866704-8

ATA DE REUNIÃO DOS SÓCIOS. 1. Data, Hora e Local: 01/01/13,
às 9:30h, na sede social no Rio de Janeiro, RJ, na Av. das Américas,
700, Bl, 08, Lj 101 I, Barra da Tijuca (“Sociedade”). 2. Convocação e
Presenças: Dispensada a convocação, na forma do disposto no §2o

do art.1.072, da Lei 10.406/02, conforme alterada, por estarem pre-
sentes à reunião os sócios representando a totalidade do capital so-
cial da Sociedade. 3. Mesa: Presidente: Joaquim Pedro Andrés Ribei-
ro; Secretária: Mônica Cristina Duarte Oliveira. 4. Ordem do Dia:
Reuniram-se os sócios da Sociedade para deliberar a respeito da se-
guinte ordem do dia: (i) a apreciação e aprovação do Instrumento de
Justificação e Protocolo de Incorporação, firmado em 01/01/13, entre
as administrações da Sociedade e da SCS Comércio de Acessórios
de Moda Ltda., sociedade com sede no Rio de Janeiro, RJ, na Av.
das Américas, 3.443, lj 101 a 105 e 108, pte, Bl 04, Barra da Tijuca,
CNPJ 14.782.588/0001-97, com contrato social registrado na JUCER-
JA NIRE 33.2.0913754-9, em 01/12/11 (“Incorporadora”), que estabe-

lece os motivos, termos e condições da proposta de incorporação da
Sociedade pela Incorporadora (“Protocolo e Justificação” e “Incorpora-
ção”, respectivamente); (ii) a ratificação da nomeação da Apsis Con-
sultoria Empresarial Ltda. (“Avaliadora”), como empresa especializada
responsável pela avaliação contábil do patrimônio líquido da Socieda-
de, na data-base de 31/12/12, e elaboração do respectivo laudo de
avaliação (“Laudo de Avaliação Contábil”), para fins da Incorporação;
(iii) a aprovação do Laudo de Avaliação Contábil da Sociedade; (iv) a
aprovação da Incorporação, de acordo com o Protocolo e Justificação,
com a consequente extinção da Sociedade; e (v) a autorização aos
administradores da Sociedade para praticarem todos os atos neces-
sários à implementação da Incorporação. 5. Deliberações: Instalada a
reunião, após a discussão das matérias constantes da ordem do dia,
os sócios presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer res-
salvas ou restrições, deliberaram o que segue: 5.1. Aprovar todos os
termos e condições do Protocolo e Justificação, firmado em 01/01/13,
entre os administradores da Sociedade e da Incorporadora, anexo à
presente ata como Anexo I, o qual estabelece os termos e condições
da Incorporação, com a consequente extinção da Sociedade; 5.2. Ra-
tificar a nomeação da Apsis Consultoria Empresarial Ltda. como em-
presa especializada responsável pela avaliação contábil do patrimônio
líquido da Sociedade que, previamente consultada, aceitou o encargo
e apresentou a sua avaliação com estrita observância dos critérios
contábeis e a legislação societária atualmente em vigor; 5.3. Aprovar
o Laudo de Avaliação Contábil elaborado pela Avaliadora para fins da
incorporação da Sociedade pela Incorporadora, preparado com base
em balanço patrimonial da Sociedade datado de 31/12/12, o qual pas-
sa a compor a presente ata como seu Anexo II; e 5.4. Aprovar a In-
corporação da Sociedade pela Incorporadora, tendo em vista as de-
liberações acima e, considerando a sua aprovação também pela In-
corporadora, consignar que o patrimônio da Sociedade será incorpo-
rado ao patrimônio da Incorporadora, tudo em conformidade com o
Protocolo e Justificação; 5.4.1. Consumadas as providências legais da
Incorporação, a Sociedade estará extinta de pleno direito e a Incor-
poradora assumirá a responsabilidade ativa e passiva relativa à So-
ciedade, passando a ser sua sucessora legal, para todos os efeitos;
5.4.2. Consignar que, considerando que a totalidade das quotas da
Sociedade é, nesta data, detida pela Incorporadora e que, portanto,
seu patrimônio líquido já se encontra refletido no balanço social da
Incorporadora, a Incorporação será realizada sem aumento do capital
social da Incorporadora, operando-se pela mera substituição do ativo
representado pelo investimento da Incorporadora na Sociedade pelos
elementos ativos e passivos constantes do patrimônio da Sociedade;
5.5. Autorizar os administradores da Sociedade a praticarem todos os
atos necessários à implementação da Incorporação e das demais de-
liberações ora aprovadas, bem como ratificar eventuais atos já pra-
ticados pela administração com relação a tais deliberações. 6. Encer-
ramento: Nada mais havendo a ser tratado, foram declaradas encer-
radas as assembleias, das quais se lavrou a presente ata, que lida e
achada conforme, foi assinada por todos os sócios presentes. Confere
com a original lavrada em livro próprio. RJ, 01/01/13. Mesa: Joaquim
Pedro Andrés Ribeiro, Presidente; Mônica Cristina Duarte Oliveira, Se-
cretária. Sócios: SCS Comércio de Acessórios de Moda Ltda, Joaquim
Pedro Andrés Ribeiro. Jucerja 2440533, em 18/02/2013.

Id: 1454287




