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Id: 1638741

Avisos, Editais e Termos

Associações, Sociedades e Firmas

BROOKFIELD INCORPORAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 07.700.557/0001-84 - NIRE 33.3.002.7715-3

Companhia Aberta
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCA-
ÇÃO. Ficam convocados os Senhores Acionistas da BROOKFIELD
INCORPORAÇÕES S.A. (“Brookfield” ou “Companhia”), a se reunirem
em Assembleia Geral Extraordinária, no dia 14 de março de 2014, às
10:00 horas, a ser realizada, na forma prevista no artigo 124, § 2º, da
Lei nº 6.404/1976, na sede da Companhia, localizada na Avenida Pai-
sagista José Silva de Azevedo Neto, nº 200 - Bloco 8 - 2º andar -
Edifício Evolution I, Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Es-
tado do Rio de Janeiro, para deliberarem sobre a seguinte ordem do
dia: Item 1: Seleção da empresa especializada responsável pela ela-
boração do laudo de avaliação das ações da Companhia, a Valor
Econômico, nos termos dos artigos 12, inciso V, 13, 37, §1º, e 41,
todos do Estatuto Social da Companhia, com base na lista tríplice de-
finida pelo Conselho de Administração na reunião realizada em 19 de
fevereiro de 2014, conforme Fato Relevante divulgado em 14/02/2014,
no qual foi informada a intenção do acionista controlador da Compa-
nhia - Brookfield Brasil Participações Ltda. - de realizar, diretamente
ou por meio de sociedades a ela relacionadas, oferta pública para a
aquisição das ações de emissão da Companhia em circulação no
mercado (“OPA”) para fins de cancelamento de registro na categoria A
e conversão para categoria B, e consequente saída do Novo Mercado
da BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros
(“Novo Mercado”). A empresa especializada deverá ser selecionada
dentre as 3 (três) a seguir listadas: (i) Banco Santander (Brasil) S.A.;
(ii) HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo; e (iii) BES Investimento
do Brasil S.A. - Banco de Investimento (“Avaliadores Indicados”). Item
2: A saída da Companhia do Novo Mercado e a conversão de seu
registro da categoria A para a categoria B, ambas condicionadas à
realização da OPA e de acordo com seus termos e condições. Do-
cumentos: Nos termos do artigo 21 da Instrução CVM Nº 481/09, as
seguintes informações e documentos ficarão disponíveis aos acionis-
tas na sede da Companhia, no site (http://ri.br.brookfield.com/) e nos
sites da CVM e da BM&FBOVESPA: (i) Edital de Convocação para a
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 14 de março

de 2014, às 10:00 horas; (ii) Lista de Avaliadores Indicados pelo Con-
selho de Administração da Companhia, em reunião realizada no dia
19 de fevereiro de 2014; (iii) Descrição das qualificações e capaci-
tação de cada Avaliador Indicado; (iv) Cópias das propostas de tra-
balho e remuneração dos Avaliadores Indicados; e (v) Descrição de
relações relevantes entre os Avaliadores Indicados e partes relaciona-
das à Companhia nos últimos 3 (três) anos. Instruções Gerais: a) Os
trabalhos da Assembleia Geral ora convocada seguirão as disposições
do item 10.1.1 do Regulamento do Novo Mercado. Nos termos do ar-
tigo 125 da Lei nº 6.404/1976, para que a assembleia seja instalada
em primeira convocação, é necessária a presença de acionistas que
representem, no mínimo, ¼ (um quarto) do capital social com direito a
voto. De acordo com o Regulamento do Novo Mercado, para que a
deliberação sobre a escolha da empresa avaliadora seja tomada, em
caso de instalação da Assembleia em primeira convocação, ela de-
verá contar com a presença de acionistas que representem, no mí-
nimo, 20% (vinte por cento) do total das ações em circulação, con-
forme definido no aludido Regulamento. Em segunda convocação, a
assembleia poderá ser instalada com a presença de qualquer número
de acionistas. A deliberação objeto do item 1 da ordem do dia deverá
ser tomada pela maioria dos votos dos acionistas representantes das
ações em circulação presentes à Assembleia, não se computando os
votos em branco. b) Nos termos do Artigo 126 da Lei nº 6.404/1976,
para participar e deliberar na Assembleia Geral, o acionista deve ob-
servar que: (i) o acionista que desejar ser representado por procura-
dor deverá depositar o respectivo mandato, com poderes especiais,
acompanhado de cópia de atos societários e/ou documentos que com-
provem a representação do acionista, quando pessoa jurídica, na se-
de social da Companhia, localizada na Avenida Paisagista José Silva
de Azevedo Neto, nº 200 - Bloco 8 - 2º andar - Edifício Evolution I,
Barra da Tijuca, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Ja-
neiro, de 09:00h às 12:00h e de 14:00h às 18:00h, até o dia 11 de
março de 2014, aos cuidados da Diretoria Jurídica; e (ii) o acionista
participante de Custódia Fungível de Ações Nominativas das Bolsas
de Valores que desejar participar desta Assembleia deverá apresentar
extrato emitido com data a partir do dia 11 de março de 2014, con-
tendo a respectiva participação acionária, fornecida pelo órgão custo-
diante. Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2014. Luiz Ildefonso Si-
mões Lopes - Presidente do Conselho de Administração.

Id: 1638728

Tachi-s Brasil Industria de Assentos Automotivos LTDA
CNPJ: 16.721.981/0001-04

CONCESSÃO DE LICENÇA
A Tachi-s Brasil Industria de Assentos Automotivos LTDA torna público
que recebeu da Agencia do Meio Ambiente do Município de Resende
- Amar, através do processo N°19.920/2013, A licença ambiental de
operação N° 005/2014, com validade até 17 de Fevereiro de 2018,
que autoriza a operar a atividade de produção de bancos automotivos
de tecidos e/ou sintéticos para veículos automotivos, a partir da mon-
tagem das estruturas dos assentos e encosto pré moldados, num gal-
pão de 4.294,40 m², no endereço Rodovia Presidente Dutra Km 300,
s/n° - Galpão A - bairro Fazenda da Barra no município de Resende -
RJ.

Id: 1638465

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A.
C.N.P.J. 33.000.167/0001-01

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL

PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. torna público que entregou, e foram
aceitos para fins de análise pelo Instituto Estadual do Ambiente -

ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS DA MARINHA MERCANTE
CNPJ: 34.056.648/0001-00

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: Conforme preceitua o art. 18,
alínea I, letra A, do Estatuto desta entidade, ficam convocados os as-
sociados quites e com seus direitos sociais assegurados a compare-
cerem à Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no plenário da sede
situado à Rua Primeiro de Março, 39, 4º andar, Centro, Rio de Ja-
neiro, RJ, no dia 13 de março de 2014 às 10 horas em primeira con-
vocação e às 11 horas em segunda e última, com qualquer número
de sócios presentes, a fim de apreciar a seguinte ordem do dia: a)lei-
tura, discussão e votação da ata da Assembléia anterior; b)discutir e
aprovar o Relatório das Contas da Diretoria com o respectivo Parecer
do Conselho Fiscal referente ao exercício de 2013. Rio de Janeiro, 27
de fevereiro de 2014. Bianca Cristina Lima Ribeiro da Silva - Presi-
dente

Id: 1638139

INEA, o Estudo de Impacto Ambiental - EIA e seu respectivo Relatório
de Impacto Ambiental - RIMA referentes ao requerimento da Licença
Prévia para análise da viabilidade ambiental das obras de readequa-
ção das linhas de escoamento para demandas crescentes do Terminal
de Campos Elíseos, localizado no município de Duque de Caxias, sob
sua responsabilidade.

Informa que o EIA/RIMA estarão à disposição dos interessados na Bi-
blioteca do INEA, na Ladeira do Faria, n° 2 - Térreo - Gamboa - Rio
de Janeiro.

As manifestações públicas deverão ser encaminhadas à Gerência de
Atendimento do INEA, na Rua Sacadura Cabral, 103, Saúde - Rio de
Janeiro - RJ, conforme processo E-07/511315/11.

Id: 1635678. Por ofício

IGREJA EVANGÉLICA BRASILEIRA
CNPJ 42.336.495/0001-74

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Vice-Presidente da Associação da
Igreja Evangélica Brasileira, no exercício da Presidência, na forma do
art. 06 dos seus estatutos, convoca os Irmãos associados a se reu-
nirem em Assembléia Geral Ordinária no dia 05 de abril próximo, às
16 horas, em primeira convocação, ou às 17 horas, em segunda con-
vocação com o número presente de associados, na sede desta As-
sociação, à Rua Visconde de Duprat, 103, esquina com a Rua Júlio
do Carmo, 337, Estácio, a fim de assistirem a apresentação do re-
latório de 2013 a 2014, a prestação de contas relativas a aquele pe-
ríodo e bem assim proceder à eleição da nova Diretoria para o ano
social de 2014 a 05 de abril de 2015, conforme determina o Esta-
tuto.

Id: 1637249

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A.
CNPJ Nº 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA
E EXTRAORDINÁRIA. Os Senhores Acionistas da BRASILCAP CA-
PITALIZAÇÃO S.A. são convidados a participar das Assembleias Ge-
rais Ordinária e Extraordinária que, cumulativamente e em primeira
convocação, serão realizadas no dia 17 de março de 2014, às 15h,
na Sede Social, na Rua Senador Dantas nº 105, 10º andar, Centro,
Rio de Janeiro - RJ, a fim de: I - Assembleia Geral Ordinária: a)
Apreciar o relatório da administração, tomar as contas dos adminis-
tradores, examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial, as demons-
trações financeiras, pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores In-
dependentes, e o Relatório do Comitê de Auditoria, referentes ao
exercício social encerrado em 31/12/2013; b) Deliberar sobre a apro-
vação do Lucro Líquido do exercício e sua destinação; Pagamento de
Dividendos; e Ratificação das deliberações do Conselho de Adminis-
tração de: 16/08/2013, de retenção do lucro do 1º semestre/2013 e
pela não distribuição de dividendos intermediários naquele momento;
e de 30/01/2014, de pagamento de dividendos referentes ao exercício
de 2013, pagos após a publicação do Balanço do exercício de 2013;
c) Eleger/reeleger os membros efetivos do Conselho Fiscal e respec-
tivos suplentes; d) Fixar a remuneração dos membros efetivos do
Conselho Fiscal; e) Eleger/reeleger os membros efetivos do Conselho
de Administração e respectivos suplentes; f) Fixar o teto da remune-
ração anual global da Diretoria e do Conselho de Administração; e g)
Ratificar as funções específicas de diretores estatutários, na forma do
disposto na Carta SUSEP/DECON/GAB/Nº 05/2006, de 29/03/2006,
bem como delegar competência ao Conselho de Administração para
deliberar sobre as indicações previstas nos normativos. II - Assem-
bleia Geral Extraordinária: a) Deliberar sobre o aumento do capital
social, atualmente de R$ 79.054.426,87, para R$ 111.264.117,06, um
aumento, portanto, de R$ 32.209.690,19, mediante a capitalização de


