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CMNPAR Fifty-Three Participações S.A.
CNPJ/MF nº 19.414.009/0001-77 – NIRE 35.300.460.456

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21/01/2014
Data, Hora e Local: 21/01/2014, às 10 hs., na sede social, na Rua Fra-
dique Coutinho, 1271, parte, São Paulo-SP. Convocação e Presenças: 
Dispensada a publicação de Editais de Convocação conforme o disposto 
no art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, conforme alterada, tendo em vista 
a presença da totalidade dos acionistas da Cia., conforme assinaturas 
constantes do “Livro de Presença de Acionistas”. Mesa: Presidente: Mar-
celo Nastromagario; Secretário: Fábio Guimarães Corrêa Meyer. Ordem 
do Dia: (a) alteração da denominação social; (b) alteração do endereço 
da sede social; e (c) reforma e consolidação do Estatuto Social da Cia.. 
Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos, 
e sem quaisquer restrições, o quanto segue: 1. Alterar a denominação 
social para PGI Polímeros do Brasil S.A.. 2. Alterar o endereço da sede 
para a Rua da Consolação, 247, 10º andar, São Paulo-SP. 3. Depois 
de lida e discutida, a proposta de novo Estatuto Social foi integralmente 
aprovada nos termos do “Anexo I”. Encerramento: Nada mais havendo 
a ser tratado, foi encerrada a Assembleia, da qual se lavrou a presente 
Ata. São Paulo, 21/01/2014. (ass.) Mesa: Sr. Marcelo Nastromagario – 
Presidente e Sr. Fábio Guimarães Corrêa Meyer – Secretário; Acionistas: 
Polymer Group Holdings C.V. (p.p. Marcelo Nastromagario) e PGI Nether-
lands Holdings B.V. (p.p. Marcelo Nastromagario). Anexo I – Estatuto 
Social. Capítulo I – Da Denominação, Sede, Objeto e Duração. Art. 
1º. A PGI Polímeros do Brasil S.A. é uma sociedade anônima que rege-
-se por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe 
forem aplicáveis. Art. 2º. A Cia. tem sede e foro na Rua da Consolação, 
247 - 10º andar, CEP 01301-903, Jardins, São Paulo-SP, podendo abrir 
fi liais, agências ou escritórios por deliberação da Diretoria. Art. 3º. A Cia. 
tem por objeto social a participação em outras sociedades, como sócia 
ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). Art. 4º. A Cia. terá prazo 
indeterminado de duração. Capítulo II – Do Capital. Art. 5º. O capital 
social é de R$500,00, representado por 500 ações, sendo todas ordiná-
rias nominativas, sem valor nominal. § 1º - Cada ação corresponde a um 
voto nas deliberações sociais. § 2º - As ações provenientes de aumento 
de capital serão distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo 
que for fi xado pela assembleia que deliberar sobre o aumento de capi-
tal. § 3º - Mediante aprovação de acionistas representando a maioria do 
capital social, a Cia. poderá adquirir as próprias ações para efeito de 
cancelamento ou permanência em tesouraria, sem diminuição do capital 
social, para posteriormente aliená-las, observadas as normas legais e 
regulamentares em vigor. Capítulo III – Da Assembleia Geral. Art. 6º. 
A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 primeiros meses 
após o encerramento do exercício social e, extraordinariamente, sempre 
que os interesses sociais o exigirem. § 1º - A Assembleia Geral será 
presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre 
os diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. § 2º - 
As deliberações das Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, 
ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prejuízo do disposto 
neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não 
computando os voto em branco. Capítulo IV – Da Administração. Art. 
7º. A administração da Cia. será exercida por uma Diretoria, composta 
de 2 a 5 membros, todos com a designação de diretores, podendo ser 
acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente pela Assem-
bleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores con-
tinuarão no exercício de seus cargos, até a posse dos novos diretores 
eleitos. § 1º - Os diretores fi cam dispensados de prestar caução e seus 
honorários serão fi xados pela Assembleia Geral que os eleger. § 2º - A 
investidura nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Art. 8º. 
No caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão 
exercidas por qualquer outro diretor, indicado pelos demais. No caso de 
vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse do 
substituto pela Assembleia Geral. Art. 9º. A Diretoria tem amplos pode-
res de administração e gestão dos negócios sociais, podendo praticar 
todos os atos necessários para gerenciar a Cia. e representá-la perante 
terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade pública 
e órgãos governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os 
poderes normais de gerência, assinar documentos, escrituras, contra-
tos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheque; abrir, operar 
encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garan-
tias, adquirir, vender, onerar ou ceder, no todo ou em parte, bens móveis 
ou imóveis. Art. 10. A representação da Cia. em juízo ou fora dele, assim 
como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem a 
qualquer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na 
forma indicada nos respectivos instrumentos de mandato. A nomeação 
de procurador(es) dar-se-á pela assinatura de qualquer diretor, devendo 
os instrumentos de mandato especifi carem os poderes conferidos aos 
mandatários e serem outorgados com prazo de validade não superior 
a 12 meses, exceto em relação às procurações “ad judicia”, as quais 
poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. § Único - Dependerão 
de aprovação de acionistas representando a maioria do capital social, 
a prestação de avais, fi anças e outras garantias em favor de terceiros. 
Art. 11. Compete à Diretoria superintender o andamento dos negócios 
da Cia., praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento. 
Capítulo V – Conselho Fiscal. Art. 12. A Cia. terá um Conselho Fiscal, 
de funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser 
composto de, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros efetivos e igual 
número de suplentes, acionistas ou não. § Único - Os membros do Con-
selho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um man-
dato de 1 ano, permitida a reeleição. Capítulo VI – Disposições Gerais. 
Art. 13. O exercício social da Cia. coincide com o ano civil, encerrando-se 
em 31 de dezembro de cada ano. Quando do encerramento do exercício 
social, a Cia. preparará um balanço patrimonial e as demais demonstra-
ções fi nanceiras exigidas por Lei. Art. 14. Os lucros apurados em cada 
exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme 
recomendação da Diretoria, depois de ouvido o Conselho Fiscal, quando 
em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas em 
Lei. Art. 15. Mediante decisão de acionistas representando a maioria 
do capital social, a Cia. poderá preparar balanços periódicos a qualquer 
momento, a fi m de determinar os resultados e distribuir lucros em perío-
dos menores. Art. 16. A Cia. distribuirá, como dividendo obrigatório em 
cada exercício social, o percentual mínimo de 2%. Os acionistas pode-
rão, no entanto, deliberar de forma unânime, em assembleia geral, pela 
distribuição de um percentual maior. Art. 17. A Cia. entrará em liquida-
ção nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, 
com o quórum de acionistas representando a maioria do capital social, 
a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e 
fi xará a sua remuneração. Art. 18. Qualquer ação entre os acionistas 
ou deles contra a Cia., baseada neste Estatuto Social, será proposta no 
foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo. Junta Comercial 
do Estado de São Paulo. Certifi co o registro sob o nº 81.505/14-0 em 
24/02/2014. Gisela Simiema Ceschin – Secretária Geral.

Yasuda Seguros S.A.
CNPJ 60.405.925/0001-44

ERRATA
Em nossa publicação das Demonstrações Financeiras neste jornal à
página 152, constaram as seguintes incorreções: Nas Demonstrações de
resultados e Notas Explicativas - Item 20. Patrimônio Líquido, foram
publicados com incorreções, seguem abaixo corretamente.

Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2013 e 2012
(Em milhares de Reais, exceto o lucro líquido por ação)

Nota 2013 2012
Prêmios emitidos líquidos 21.1 584.963 413.766
Variação das provisões técnicas 21.2 (53.737) (34.101)
Prêmios ganhos 21.3 531.226 379.665
Receita com emissão de apólices 21.4 2.485 9.414
Sinistros ocorridos 21.5 (335.620) (223.648)
Custo de aquisição 21.6 (95.983) (76.225)
Outras receitas e despesas operacionais 21.7 (17.050) (9.785)
Resultado com resseguro 21.8 (33.194) (24.909)
 Receita com resseguro 31.695 17.175
 Despesa com resseguro (64.889) (42.084)
Despesas administrativas 21.9 (87.116) (69.706)
Despesas com tributos 21.10 (11.532) (9.762)
Resultado financeiro 21.11 47.124 37.928
Resultado patrimonial 21.12 44.435 19.701
Resultado operacional 44.775 32.673
Ganhos e perdas com ativos não correntes 21.13 (24) 185
Resultado antes dos impostos 
 e participações 44.751 32.858
Imposto de renda 22 2.953 (1.747)
Contribuição social 22 1.733 (1.068)
Participações sobre o resultado (1.683) (2.352)
Lucro líquido do exercício 47.755 27.691
Quantidade de ações 117.576 69.514
(=) Resultado por lote ações 0,41 0,40
20. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social está representado
por 117.576 ações ordinárias nominativas, todas escriturais e sem valor 
nominal. Todas as ações emitidas estão totalmente integralizadas. Em 
relação às ações ordinárias, as ações preferenciais não têm direito a voto
nos assuntos a serem deliberados em Assembleia Geral, porém é
assegurada preferência no recebimento de dividendos em valor mínimo 
igual aos dividendos pagos às ações ordinárias e prioridade no reembolso 
de capital, sem prêmio, no caso de liquidação da Companhia.

2013 2012
Quantidade 

de ações
Capital 
social

Quantidade 
de ações

Capital 
social

Saldo no início do período 69.514 443.573 69.514 443.573
Emissão de ações
  (em aprovação) 48.062 406.999 – –
Cancelamento de ação 
 em Tesouraria – – – –
Saldo no final do período 117.576 850.572 69.514 443.573
b) Reserva de capital: Refere-se a incentivos fiscais, ágio na subscrição de
ações e correção monetária do ativo imobilizado. c) Reserva legal: 
Constituída ao final de cada exercício social na forma prevista na legislação
societária brasileira, podendo ser utilizada para compensação de prejuízos 
ou para aumento de capital social. d) Reserva estatutária: Constituída após
deduções legais, ao final de cada exercício social, sendo destinada à 
absorção de prejuízos e aumento de capital social conforme definido no 
Estatuto Social. e) Dividendos e juros sobre o capital próprio: Aos acionistas
são assegurados dividendos mínimos de 25% sobre o lucro líquido
ajustado de acordo com a Lei das Sociedades por Ações. A parcela dos 
dividendos mínimos ainda não pagos ao final de cada exercício são
deduzidos do patrimônio líquido no encerramento do exercício e registrados 
como obrigação no passivo. A parcela dos dividendos que excede o
mínimo obrigatório só é deduzida do patrimônio líquido quando
efetivamente paga ou quando sua distribuição é aprovada pelos acionistas, 
o que ocorrer primeiro. O Estatuto Social prevê a compensação dos
prejuízos acumulados como condição primária na destinação do lucro
líquido para a constituição da reserva legal, distribuição de dividendos 
obrigatórios e constituição da reserva estatutária. Também prevê a
destinação da reserva estatutária para a amortização de eventuais 
prejuízos, desde que, deliberada por Assembleia Geral ou Conselho de
Administração. A Seguradora atribuiu aos acionistas, remuneração de 
juros sobre o capital próprio no montante de R$ 8.000 e dividendos no
valor de R$ 3.342 (R$ 7.000 em 2012 - remuneração de juros sobre o 
capital próprio). f) Ações em tesouraria: A seguradora detinha em 
tesouraria, 41 ações de emissão própria, canceladas no exercício de 2013,
representando R$ 331 do capital social, adquiridas junto a acionistas 
minoritários.

Treelog S.A. - Logística e Distribuição
CNPJ/MF 61.438.248/0001-23 - NIRE 35.300.125.959

Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Janeiro de 2014
Data, Hora e Local: Em 20 de janeiro de 2014, às 09:00 horas, na sede da 
Treelog S.A. - Logística e Distribuição, localizada na Rua Dr. Kenkiti
Shimomoto, nº 1678, Jd. Belmonte, na Cidade de Osasco, Estado de São
Paulo (“Companhia”). Presença: Acionista representando a totalidade do 
capital social da Companhia. Mesa: Marcelo Vaz Bonini - Presidente; 
Manoel Bizarria Guilherme Neto - Secretário. Ordem do Dia: Deliberar
acerca (i) da alteração do objeto social da Companhia, para a inclusão de
nova atividade; e (ii) da consequente alteração do Artigo 3º do Estatuto 
Social da Companhia. Deliberações Tomadas pela Única Acionista da 
Companhia: A única acionista da Companhia aprovou: (i) A alteração do
objeto social da Companhia, para a inclusão da seguinte nova atividade: 
serviço de beneficiamento, reacondicionamento e acondicionamento;
(ii) Em decorrência das deliberações tomadas acima, fica alterado o Artigo
3º do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a vigorar com a seguinte
nova redação: “Artigo 3º. A Sociedade tem por objeto: (i) a distribuição de 
livros, fascículos, coleções de livros, jornais, revistas, impressos e
publicações periódicas em geral, bem como a consignação, compra e
venda, importação e exportação desses produtos; (ii) a comercialização
de produtos manufaturados; (iii) a veiculação de publicidade e propaganda
por quaisquer meios; (iv) os serviços logísticos, compreendendo
administração e operação de logística; (v) serviços de transporte rodoviário 
de cargas; (vi) a gestão de transporte rodoviário de cargas; (vii) os
serviços de distribuição e entrega de produtos em geral; (viii) os serviços
de armazenagem em geral; (ix) os serviços de manuseio em geral; (x) a
consignação mercantil, compra, venda, importação e exportação de 
produtos em geral; (xi) concessão e administração de franquias; (xii) a 
intermediação de negócios em geral; (xiii) o desenvolvimento das
atividades relacionadas nos itens “i” a “xii” em produtos, mercadorias ou 
serviços próprios ou de terceiros; (xiv) as atividades de operadora de
transporte multimodal - OTM, envolvendo a organização de transporte de
carga nacional e internacional por mais de uma modalidade; (xv) serviços 
de alimentação para consumo no local; (xvi) participação no capital de 
outras sociedades; (xvii) prática de comércio varejista em geral, 
compreendendo a compra e revenda ao consumidor final de (a) revistas, 
periódicos, guias, livros e jornais; (b) artigos de papelaria, materiais de 
escritório e suprimentos de informática; (c) jogos e brinquedos; (d) DVDs e 
CDs; (e) artigos de vestuário e acessórios; e (f) artigos de beleza, higiene 
pessoal, perfumaria e cosméticos; (xviii) comércio varejista de artigos de
Lanchonete, casas de chá, sucos e similares; (xix) a prestação de serviços
de elaboração de campanhas e exposição de materiais promocionais 
diferenciados; e (xx) o serviço de beneficiamento, reacondicionamento e
acondicionamento.”. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e
ninguém desejando manifestar-se, encerrou-se a assembleia, cuja ata vai 
assinada pela única acionista da Companhia. Osasco, 20 de janeiro de
2014. Mesa: Marcelo Vaz Bonini - Presidente; Manoel Bizarria Guilherme
Neto - Secretário. Acionista: DGB Logística Distribuição Geográfica do 
Brasil Ltda. (Douglas Duran e Marcelo Vaz Bonini). Visto da advogada:
Larissa Rosetto Varella - OAB/SP nº 328.870. Confere com o original:
Manoel Bizarria Guilherme Neto - Secretário da Mesa. JUCESP  
nº 61.225/14-9 em 10/02/2014. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PANAMERICANA PRODUTOS 

SIDERÚRGICOS LTDA 
CNPJ: 65.731.176/0001-69 - N.I.R.E: 35210040130 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REUNIÃO DE SÓCIOS 

O Sócio Diretor da Empresa: PANAMERICANA PRODUTOS 
SIDERÚRGICOS LTDA., Sr. José Ribeiro Bispo Neto, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o art. 1.152 do CC/2002, convoca o sócio 
Sr. Pedro Ataide Falchet, seus herdeiros, sucessores, representantes 
ou procuradores, para reunirem-se em Reunião de Sócios a ser 
realizada no dia 25 de março de 2014, na Rua Curuça, nº 417, Vila 
Maria, CEP 02120-000, a ser instalada, às 10:00 horas em primeira 
convocação, com a presença de, no mínimo, três quartos do capital 
social, e, às 11:00 horas em segunda e última convocação, com 
qualquer número, nos termos do art. 1.074, CC/2002, para deliberarem 
sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Apuração de deveres e haveres da 
Empresa; 2) Elaboração do Distrato Social; 3) Providências para a baixa 
definitiva da Empresa na Jucesp, Receita Federal e demais órgão 
competentes e 4) Assuntos Gerais. São Paulo, 14 de fevereiro de 2014. 
a) José Ribeiro Bispo Neto – Sócio Diretor 

Abril Comunicações S.A.
CNPJ/MF nº 44.597.052/0001-62 - NIRE 35.300.135.164

Ata de Reunião do Conselho de Administração  
Realizada em 05 de Agosto de 2013

Data, Hora e Local: Em 05 de agosto de 2013, às 08:00 horas, na sede da
Abril Comunicações S.A., localizada na Capital do Estado de São Paulo, 
na Av. das Nações Unidas, n° 7.221, 22° andar, Setor A. Pinheiros (“Com-
panhia”). Presença: Presentes os seguintes membros do Conselho de 
Administração da Companhia: Victor Civita e Thomaz Souto Corrêa. 
 Composição da Mesa: Victor Civita - Presidente; Manoel Bizarria Guilher-
me Neto - Secretário. Ordem do Dia: Examinar e deliberar acerca da ou-
torga de garantia pela Companhia, no âmbito da celebração pela Treelog
S.A. - Logística e Distribuição (“Treelog”), do Termo de Aditamento ao Con-
trato de Prestação de Fiança nº I-0715040-2 (antigo nº 0101047090001), 
datado de 31 de julho de 2013 (“Termo de Aditamento”) com Itaú Unibanco 
S.A. (“Itaú”). Deliberações: Após as discussões relacionadas à matéria
constante da Ordem do Dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade
 de votos e sem quaisquer restrições, nos termos do Artigo 28, Inciso XXI 
 do Estatuto Social da Companhia, a outorga de garantia pela Companhia, 
 no âmbito da celebração, pela Treelog, do Termo de Aditamento junto ao
Itaú, cujas principais características do Contrato de Prestação de Fiança
seguem abaixo: Contrato - Contrato de Prestação de Fiança (“Contrato 
Original”); Contrato nº - I-0715040-2 (antigo n° 0101047090001); Ins ti tui-
ção Financeira - Itaú Unibanco S.A. (CNPJ/MF: 60.701.190/0001-04);  
Solicitante - Treelog S.A. - Logística e Distribuição (CNPJ/MF: 
61.438.248/0001-23); Afiançada - Lafarge Brasil S.A. (CNPJ/MF:
61.403.127/0001-46); Objeto - O Objeto da fiança é o cumprimento de to-
das as obrigações prin cipais e acessórias, decorrentes do processo nº 
13710.001875/99-50, ajuizada pela União Federal e em curso na Procura-
doria da Fazenda Nacional do Estado do Rio de Janeiro; Valor - 
R$ 11.324.515,72 (onze milhões, trezentos e vinte e quatro mil, quinhentos 
e quinze reais e setenta e dois centavos) em 07/04/2009, conforme Con-
trato Original; Encargos - 2,85% a.a. em 31/07/2013; Data da Contrata-
ção - Contrato Original celebrado em 07/04/2009; Prazo da Fiança - Inde-
terminado; Data de Vencimento - Indeterminado. Fica a Diretoria da 
Companhia autorizada a celebrar todos os documentos e seus eventuais
aditamentos e praticar todos os atos necessários à outorga da garantia
acima referida. Ficam, ainda, ratificados e aprovados, desde já, todos os
atos decorrentes da outorga de garantia pela Companhia, retroagindo os 
efeitos desta outorga ao dia 31 de julho de 2013. Encerramento: Nada
mais havendo a tratar, e ninguém desejando manifestar-se, encerrou-se a 
presente reunião, cuja ata vai assinada pela totalidade dos membros  do
Conselho de Administração da Companhia. São Paulo, 05 de agosto  de
2013. Presidente da Mesa: Victor Civita; Secretário da Mesa: Manoel 
Bizarria Guilherme Neto. Conselheiros: Victor Civita e Thomaz Souto
Corrêa Netto. Visto da Advogada: Larissa Rosetto Varella - OAB/SP  nº
328.870. Confere com o original: Manoel Bizarria Guilherme Neto - Secre-
tário da Mesa. JUCESP nº 85.633/14-8 em 26/02/2014. Gisela Simiema 
Ceschin - Secretária Geral.

RUMO LOGÍSTICA OPERADORA
MULTIMODAL S.A.

CNPJ/MF nº 71.550.388/0001-42 - NIRE 35.300.170.865
EXTRATO DA ATA DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E

EXTRAORDINÁRIA REALIZADAS EM 16 DE JANEIRO 2014
Data, Hora e Local: Aos 16.01.2014, às 10 hs., na sede social, em Santos-
-SP. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social. 
Presente também o Diretor Presidente da Cia., Sr. Daniel Rockenbach. 
Mesa: Presidente: Rubens Ometto Silveira Mello; e Secretária: Maria Rita 
Drummond. Convocação: Dispensada nos termos do artigo 124, § 4°, 
da Lei nº 6.404/76. Deliberações: Após análise dos itens constantes da 
ordem do dia, os acionistas aprovaram por unanimidade e sem ressalvas: 
Em matéria ordinária: As demonstrações financeiras da Cia., relativas 
ao exercício social encerrado em 31.03.2013, publicada nas edições de 
28.08.2013, dos jornais D.O.E. e D.C.I.; A destinação do lucro líquido do 
exercício encerrado em 31.03.2013, no montante de R$ 148.583.738,99, 
da seguinte forma: (a) R$ 7.429.186,95, alocados à conta de Reserva 
Legal; (b) R$ 105.865.914,03, alocados à conta de Reserva de Reten-
ção de Lucros; e (c) R$ 35.288.638,01, que seria referente aos dividen-
dos declarados, foi destinado pelos acionistas para conta retenção de 
lucros, conforme o orçamento de capital apresentado pela adminis-
tração da Cia., consoante o disposto no artigo 196 da Lei 6.404/76; Em 
matéria extraordinária: Retificar o item 02 da A.G.O. da Cia., realiza-
da em 28.11.2012, registrada na JUCESP sob o nº 541.359/12-5, em 
17.12.2012, que trata sobre a destinação do lucro líquido do exercício 
encerrado em 31.03.2012, que passa a ter o seguinte teor: “A destina-
ção do lucro líquido do exercício encerrado em 31.03.2012, no montante 
de R$ 94.915.850,09, da seguinte forma: (a) R$ 4.745.792,50, alocados 
à conta de Reserva Legal; (b) R$ 67.627.543,19, alocados à conta de 
Constituição de Reservas; e R$ 22.542.514,40, que seria referente aos 
dividendos propostos, foi destinado pelos acionistas para conta retenção 
de lucros, conforme o orçamento de capital apresentado pela administra-
ção da Cia., consoante o disposto no artigo 196 da Lei 6.404/76.” Ficam 
ratificadas as demais deliberações tomadas na A.G.O. retro citada que 
não tenham sido expressamente retificadas por esta Assembleia. Encer-
ramento: Nada mais. aa) Rubens Ometto Silveira Mello - Presidente da 
Mesa, Maria Rita Drummond - Secretária da Mesa; Cosan Infraestrutura 
S.A.; GIF Rumo Fundo de Investimento em Participações; TPG VI Fundo 
de Investimento Participações; e Daniel Rockenbach - Diretor Presidente 
da Cia. JUCESP nº 50.432/14-0, em 03.02.2014. Gisela Simiema Ceschin 
- Secretária Geral.

Flex Corte Indústria de Produtos para Embalagens Ltda. - EPP, Torna pú-
blico que requereu à CETESB a Licença Previa, de Instalação e de Opera-
ção para Fabricação de Embalagens de Material Plastico sito à Rua Maria
da Salete L. Gonçalves nº 230 - Galpão 1 - Est. São Francisco - Itapevi - SP.

Armazéns Gerais Santa Cruz S.A.
CNPJ nº 60.890.746/0001-40 - NIRE: nº 35.300.054.512

Aviso aos Acionistas
Encontram-se à disposição dos Srs. acionistas, na sede social à Rua Boa
Vista, 314 - 3º andar, cj C, SP/SP, os documentos a que se refere o Art.
133 da  Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/
2013. SP, 18/02/2014. Francisco Caiuby Vidigal - Diretor Presidente.

SINDICATO DOS PROPAGANDISTAS, PROPAGANDISTAS 

VENDEDORES E VENDEDORES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS 

DE S.J. RIO PRETO E REGIÃO – SINPROVERP 

AVISO - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANO 2014 

Pelo presente Aviso, o Sindicato dos Propagandistas, Propagandistas 
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos de São José do 
Rio Preto e Região – SINPROVERP, Registro no MTb – Proc.  
46000.002961/93, em base territorial de Bady Bassit, Bálsamo, 
Barretos, Bebedouro, Catanduva, Catiguá, Cedral, Fernandópolis, 
Garça, Guapiaçu, Ibirá, Jales, José Bonifácio, Mirassol, Monte 
Aprazível, Monte Azul Paulista, Neves Paulista, Nova Granada, Novo 
Horizonte, Olímpia, Palestina, Paraíso, Pindorama, Potirendaba, Santa 
Adélia, Sta Fé do Sul, São José do Rio Preto, Severínia, Tabapuã, 
Tanabi, Taquaritinga, Uchoa, Urupês e Votuporanga, todos no Estado 
de São Paulo, inscrito no CNPJ: 65.709.578/0001-67, com endereço à 
R Maj. João B. França, 2.510, Pq. Industrial, São José do Rio Preto – 
SP, CEP: 15025-610, que abrange os empregados que exercem suas 
atividades profissionais como Propagandistas, Propagandistas-
Vendedores e Vendedores de Produtos Farmacêuticos na base 
territorial do SINPROVERP, cujas atividades são reguladas pela Lei no. 
6.224, de 14/07/75 (categoria diferenciada art. 577 CLT), comunica aos 
empresários da categoria econômica das Indústrias de Produtos 
Farmacêuticos de representação em todo o País, a obrigatoriedade de 
descontar da folha de pagamento relativa ao mês de MARÇO de 2014 a 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL devida pelos empregados que residem na 
base territorial do SINPROVERP (Art. 580 CLT), correspondente a um 
(01) dia da respectiva remuneração, e recolhê-la em estabelecimento 
bancário, por meio da Guia de Contribuição Sindical – GRCSU, 
fornecida pelo SINPROVERP, até a data de 30/04/2014. Ficam os 
interessados cientificados, desde já, que o não recolhimento da 
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL dos seus empregados até a data prevista, 
importará em multa de 10% nos trinta primeiros dias, com adicional de 
2% por mês subseqüente de atraso e juros de 1% ao mês e correção 
(Art. 600 CLT c/ da Lei 6.986, de 13.04.82).  As Guias da Contribuição 
Sindical serão enviadas aos empregadores pelo correio, portanto 
aqueles que não as receberem até 10 (dez) dias antes da data do seu 
vencimento deverão solicitá-las ao SINPROVERP por telefone ou e-
mail. Maiores informações poderão ser solicitadas por correspondência 
enviada ao SINPROVERP no endereço mencionado, pelo fone/fax (17) 
3212-1268 ou pelo e-mail: sinproverp@ig.com.br. S.J. Rio Preto 27 de 
Fevereiro de 2014. João Carlos Rebelato - Presidente 
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