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Balanço patrimonial
Ativo Nota         2015         2014
Circulante  10.794 129.139
Caixa e equivalentes de caixa 3 7.756 128.762
Adiantamentos a Fornecedores  383 -
Impostos a recuperar   2.655   377
Não Circulante  1.899.261 1.685.144
Intangível 4 1.899.261 1.685.144
Total  1.910.055 1.814.283
Passivo Nota         2015        2014
Circulante  -  77
Fornecedores  -  77
Obrigações tributárias  -  -
Não Circulante  120.968 -
Partes Relacionadas    120,968 -
Patrimônio líquido 6 1.789.087 1.814.206
Capital social 6.a b 1.800.000 1.800.000
Adiantamento para futuro aumento de capital 6.c -  20.968
(-) Prejuízo acumulado  (10.913) (6.762)
Total do passivo + patrimônio líquido  1.910.055 1.814.283

Demonstração do resultado
Despesas (Receitas) Operacionais   2015  2014
Gerais e administrativas   (9.406) (7.057)
Despesas Tributárias  (461) (122)
Financeiras, líquidas   5.715  6.239
Prejuízo liquido do exercício   (4.152) (940)
Prejuízo líquido por quota   (0,002) (0.0005)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Capital  Adiantamento para futuro  Prejuízos
          Social aumento de Capital-AFAC  Acumulados         Total
Saldos em 31 de dezembro de 2013  1.000.000   445.968   (5.822)   1.440.146
Aumento de capital   800.000  - -  800.000
Adiantamentos efetuados durante o ano -  375.000  - 375.000
Integralização de Adiantamentos conforme 2ª Alteração do Contrato Social - (800.000) - (800.000)
Prejuízo líquido do exercício - -  (940) (940)
Saldos em 31 de dezembro de 2014  1.800.000   20.968   (6.762)  1.814.206
Adiantamentos efetuados durante o ano - (20.968) - (20.968)
Venda de 900.000 ações ordinárias sem valor nominal da acionista Servtec Investimentos
 e Participações Ltda para o Fundo de Investimentos e Participações Vela Energia I
  conforme Contrato de Compra e Venda de 30.12.2015 (900.000) - - (900.000)
Aquisição de 900.000 ações ordinárias sem valor nominal pelo Fundo de Investimentos e
 Participações Vela Energia I da acionista Servtec Investimentos e Participações Ltda
  conforme Contrato de Compra e Venda de 30.12.2015 900.000 - - 900.000
Prejuízo líquido do exercício - - (4.151) (4.151)
Saldos em 31 de dezembro de 2015 1.800.000 - (10.913) 1.789.087

Demonstração do fluxo de caixa - (método indireto)
I-Caixa e Equivalentes de Caixa Aplicado       2015      2014
Nas Operações: Prejuízo do exercício  (4.151) (940)
Variações nos ativos e passivos
(Aumento) redução em adiantamentos a fornecedores  (383) -
(Aumento) redução em impostos a recuperar  (2.278) 1.298
Aumento (redução) em fornecedores  (77) (2.381)
Aumento (redução) em obrigações tributárias  - (3.225)
Aumento (redução) em partes relacionadas  (120.968) -
Caixa líquido aplicado nas operações  (123.706) (4.308)

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis
1. Contexto operacional - A Geraes - Geradora de Energia do Espirito Santo S/A 
é uma sociedade anônima, com sede em SP/SP, Rua São Tomé, 86 - 6º, sala 10, tendo 
sido constituída em 2012 e em 18/5/15 realizou a transformação de sociedade limitada para 
sociedade anônima, tendo como objetivo social: (i) O desenvolvimento e a implantação de 
empreendimento de produção, transmissão, transformação e geração de energia elétrica e 
infraestrutura correlata, incluindo centrais geradoras térmicas movidas a gás natural; (ii) A 
comercialização da energia elétrica gerada em tal empreendimento. A Companhia encontra-
-se em fase de desenvolvimento de usina termoelétrica a ser implantada no Estado do Espirito 
Santo, com capacidade instalada de 927 MW. Apresentação das demonstrações contá-
beis - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis - CPC, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Essas demonstrações 
contábeis foram aprovadas pela Diretoria em 13/4/15. 2. Sumário das principais práticas 
contábeis: As principais práticas contábeis adotadas são: a. As estimativas contábeis 
foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos de acordo com julgamento da administra-
ção para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. 
Anualmente a Empresa revisa essas estimativas e premissas. b. As demonstrações contá-
beis são apresentadas em Reais (R$) que é a moeda funcional da empresa. A empresa não 
possui transações em moeda estrangeira. c. Os montantes incluídos no caixa e equivalentes 
de caixa correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras de 
curto prazo em montante conhecido, liquidáveis prontamente e, sujeitos a um insignificante 
risco de mudança de valor. d. O ativo intangível consiste de gastos e custos com a constituição 

Atividades de Investimentos: Custos de implantação  (214.117) (318.772)
Total de aplicações nas atividades investimentos  (214.177) (318.772)
Atividades de Financiamento
Integralização de capital  - 800.000
Adiantamentos para futuro aumento de capital    20.968  (425.000)
Total das atividades de financiamentos   20.968  375.000
Diminuição do Caixa e Equivalentes de Caixa    (121.066) 50.980
Aumento do Caixa e Equivalentes de Caixa   (121.006) 50.980
Saldo no final do exercício   7.756 128.762
Saldo no início do exercício   128.762 77.782

da empresa os quais são necessários á sua futura atividade operacional. A Empresa não 
identificou qualquer evidência que justificasse a necessidade de efetuar provisão para redu-
ção do valor do intangível ao seu valor recuperável (CPC 01 e 27) em 31/12/15. e. Os demais 
ativos circulantes e não circulantes são apresentados ao valor de realização. Os passivos 
circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis e, 
quando aplicável, acrescidos dos correspondentes encargos. f. As receitas e despesas são 
apropriadas de acordo com o regime de competência de exercícios. 3. Caixa e equivalentes 
de caixa: O caixa e equivalentes de caixa estão substancialmente representados por apli-
cações financeiras, mantidas no Banco Itaú BBA S/A. Os saldos de caixa e equivalentes de 
caixa encontram-se abaixo demonstrado: Descrição          2015          2014
Bancos  7.756 6.840
Aplicações Financeiras  - 121.922
Total  7.756 128.762
4. Intangível          2015         2014
Desenvolvimento de projetos (1)  1.899.261  1.685.144
     1.899.261 1.685.144
(1) Desenvolvimento de projetos          2015         2014
Organização e administração  898.113 879.770
Viagens e representações  174.145 146.270
Consultorias técnicas  482.349  314.450
Licenciamento ambiental  344.654  344.654
     1.899.261 1.685.144
6. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31/12/2015, o capital social, no mon-
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tante de R$ 1.800.000 (R$1.800.000 em 2014) estava representado por 1.800.000
cotas (1.800.000 cotas em 2014), no valor R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas
entre os cotistas:                                                      Quantidade de quotas
                                                                                     integralizadas      
Quotistas          2015      2014          %
Servtec Investimentos e Participações Ltda. (8) - 900.000 50,00%
Fundo de Investimentos em Participações Vela Energia I  900.000 - 50,00%
FCF Participações e Investimentos Ltda. 300.000 300.000 30,00%
JRNM Empreendimentos e Participações Ltda. 200.000 200.000 20,00%
Total 1.800.000 1.800.000 100,00%
b) Venda de Participação da Companhia: Em 30/12/15 o Fundo de Investimentos 
em Participações Vela Energia I CNPJ 22.591.107/0001-94, administrado pelo Banco
Modal S.A., com sede no Rio de Janeiro, Praça do Botafogo, 501 - 5ª - Bloco I CNPJ
30.723.886/0001-62 adquiriu da empresa Servtec Investimentos e Participações Ltda o
total de 900.000 ações ordinárias pelo valor de R$900.000,00, conforme contrato de Com-
pra e Venda datado de 30/12/15. c) Adiantamentos para futuro aumento de capital:
Referem-se a recursos financeiros disponibilizados pelos cotistas para capital de giro 
da empresa os quais serão incorporados futuramente ao capital social. 7. Seguros: A
empresa mantém cobertura de seguros em montante considerado suficiente pela adminis-
tração para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades.

Aos Administradores e Acionistas da GERAES – Geradora de Energia do Espirito Santo S.A. Examinamos as demonstrações contábeis 
da GERAES – Geradora de Energia do Espirito Santo S.A. que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/15 e as respectivas 
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o 
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações 
contábeis - A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Responsabi-
lidade dos auditores independentes - Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis 
com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o 
cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoá-
vel de que as demonstrações contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecio-
nados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos 

selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a 
elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são
apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia.
Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Opinião - Em nossa opinião as demonstrações
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da GERAES
– Geradora de Energia do Espirito Santo S.A. em 31/12/15, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. SP, 13/4/16.
Moore Stephens Lima Lucchesi  Sócio - Edison Pereira Lima
Auditores e Contadores - CRC2SP019874/O-3 Contador - CRC1SP114.180/O-5

Diretoria
Wilson Roberto de Melo - Diretor

José Tadeu Matias - Contador - CRC 1SP215874/O-3

Geraes-Geradora de Energia do Espirito Santo S.A. - CNPJ nº 16.935.735/0001-47
Demonstrações Financeiras dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - Em Reais

Sex, 13/jan/17 - 09h10Sex, 13/jan/17 - 09h10Sex, 13/jan/17 - 09h10Sex, 13/jan/17 - 09h10Sex, 13/jan/17 - 09h10
Móveis, Inf., Enfeites e Eletros

Armário Deslizante,
Cadeiras, Armários,

Vasos, Abajures, Etc

Seg, 16/jan/17 - 09hSeg, 16/jan/17 - 09hSeg, 16/jan/17 - 09hSeg, 16/jan/17 - 09hSeg, 16/jan/17 - 09h
Móveis, Eletros e Informática

TVs, Notebooks,
Fogões, Impressoras,

Refrigeradores, Mesas, Etc

Seg, 16/jan/17 - 14h30Seg, 16/jan/17 - 14h30Seg, 16/jan/17 - 14h30Seg, 16/jan/17 - 14h30Seg, 16/jan/17 - 14h30
Desativação de Restaurante

Refrigeradores, Fogão
Industrial, Mesas,

Cadeiras, Utensílios, Etc

TTTTTererererer,,,,, 1717171717/jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - /jan/17 - 0909090909h30h30h30h30h30
Industrial

CATU 660, Multillith 1850
CD Duplo Ofício, Guilhotina

Bremenses, Etc

TTTTTererererer,,,,, 17/jan/17 - 10h 17/jan/17 - 10h 17/jan/17 - 10h 17/jan/17 - 10h 17/jan/17 - 10h
Móveis, Eletros e Enfeites

Ares, Mesas, Cadeiras,
Estantes, Armários,

Bebedouro, Quadros, Etc

TTTTTererererer,,,,,  17/jan/17 - 1 17/jan/17 - 1 17/jan/17 - 1 17/jan/17 - 1 17/jan/17 - 166666hhhhh
Camas e Colchões

Camas Box,
Colchões, Bases
de Cama Box, Etc

Qua, 18/jan/17 - 10hQua, 18/jan/17 - 10hQua, 18/jan/17 - 10hQua, 18/jan/17 - 10hQua, 18/jan/17 - 10h
Material de Construção

Pisos, Revestimentos,
Banheiras, Bacias, Cubas,

Portas, Janelas, Etc

Qua, 18/jan/17 - 11hQua, 18/jan/17 - 11hQua, 18/jan/17 - 11hQua, 18/jan/17 - 11hQua, 18/jan/17 - 11h
Relógios, Joias e Canetas

Relógios Com Garantia,
Anéis, Brincos,

Correntes, Pingentes, Etc

Qua, 18/jan/17 - 15hQua, 18/jan/17 - 15hQua, 18/jan/17 - 15hQua, 18/jan/17 - 15hQua, 18/jan/17 - 15h
Equiptos para Academias

Esteiras Profissionais,
Bicicletas para
 Spinning,  Etc

Qua, 18/jan/17 - 16hQua, 18/jan/17 - 16hQua, 18/jan/17 - 16hQua, 18/jan/17 - 16hQua, 18/jan/17 - 16h
Trator

Trator Masey
Ferguson

Qua, 18/jan/17 - 17hQua, 18/jan/17 - 17hQua, 18/jan/17 - 17hQua, 18/jan/17 - 17hQua, 18/jan/17 - 17h
Desativação de Restaurante

Cozinha Industrial,
Móveis, Eletrodomésticos,

Utensílios, Etc 

Qui, 19/jan/17 - 09hQui, 19/jan/17 - 09hQui, 19/jan/17 - 09hQui, 19/jan/17 - 09hQui, 19/jan/17 - 09h
Equipamentos e Ferramentas

Marteletes, Perfuratrizes,
Geradores, Motosserras,

Andaimes,  Etc

Qui, 19/jan/17 - 11hQui, 19/jan/17 - 11hQui, 19/jan/17 - 11hQui, 19/jan/17 - 11hQui, 19/jan/17 - 11h
Veículos

VW Gols City
e Saveiro

Qui, 19/jan/17 - 12hQui, 19/jan/17 - 12hQui, 19/jan/17 - 12hQui, 19/jan/17 - 12hQui, 19/jan/17 - 12h
Eletrodomésticos e Eletrônicos

Ares Split, Tvs, Home
Theaters, Compressores e
Aquecedores de Ar, Etc 

Qui, 19/jan/17 - 14hQui, 19/jan/17 - 14hQui, 19/jan/17 - 14hQui, 19/jan/17 - 14hQui, 19/jan/17 - 14h
Veículos, Industrial e Agrícola

Reboques, Tratores, VW
Saveiro, Empilhadeiras,

Carrocerias de Cana, Etc

Qui, 19/jan/17 - 15hQui, 19/jan/17 - 15hQui, 19/jan/17 - 15hQui, 19/jan/17 - 15hQui, 19/jan/17 - 15h
Desativação de Escritório

Cadeiras, Ares
Condicionados,

Mesas, Armários, Etc

Qui, 19/jan/17 - 16hQui, 19/jan/17 - 16hQui, 19/jan/17 - 16hQui, 19/jan/17 - 16hQui, 19/jan/17 - 16h

Ivecos Daily Campo 3513
CC, Mercedes Benz 715 C,
Ivecos Daily 35S14 CS, Etc

Caminhões
Qui, 19/jan/17 - 17hQui, 19/jan/17 - 17hQui, 19/jan/17 - 17hQui, 19/jan/17 - 17hQui, 19/jan/17 - 17h

Cafeteira, Nobreaks,
Geladeiras, Balanças,

Telefones, Etc

Industrial, Eletros e Informática
SexSexSexSexSex, 20/jan/17 - 08h55, 20/jan/17 - 08h55, 20/jan/17 - 08h55, 20/jan/17 - 08h55, 20/jan/17 - 08h55

Casa no Bairro do Gonzaga
(Santos/SP) *Valor 24%
Abaixo da Avaliação*

Imóvel - Alienação Fiduciária
SexSexSexSexSex, 20/jan/17 - , 20/jan/17 - , 20/jan/17 - , 20/jan/17 - , 20/jan/17 - 1414141414hhhhh

Closets, Armários,
Gaveteiros,

Gabinetes, Etc 

Showroom

Seg, 23/jan/17 - 09hSeg, 23/jan/17 - 09hSeg, 23/jan/17 - 09hSeg, 23/jan/17 - 09hSeg, 23/jan/17 - 09h

CPUs, Multifuncionais,
Fones, Roteadores,

Televisores, Etc 

Móveis, Informática e Eletros

Comissão do Leiloeiro:  O arrematante pagará  ao leiloeiro 5% sobre  o valor da arrematação.

Chassis - Final
 (Leilão: 19/01/2107 - 11h)
009538     013541     504896
015468     015538     015528
504898  ________________

Chassis - Final
 (Leilão: 19/01/2017 - 14h)

000861     103947     000862     007275     000859     003475
001695     002960      003470     AK2188     003471     008664
003473      003474       011119      152044  _________________

Chassis - Final
 (Leilão: 19/01/2017 - 16h)

327482     400414     495871
818549     400505     330114
400417  ________________

Ace Securitizadora de Ativos S.A
CNPJ n° 26.174.324/0001-30 - NIRE n° 35.300.495.438

Extrato da Ata da 1ª (Primeira)
 Assembléia Geral Extraordinária 

Aos 18/10/16, às 14hs, na sede. Convocação: Dispensada. 
Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Francisco Miguel 
Alves Junior, Secretária: Ana Cristina Alves. Deliberações: 
I - Proposta da diretoria para emissão de 2.000 debêntures 
simples, ao valor unitário de R$ 1.000,00 cada uma, no 
montante de R$2.000.000,00, sendo aprovada pelos 
acionistas. Nada mais. São Bernardo do Campo/SP, 
18/10/16. Francisco Miguel Alves Junior - Presidente, Ana 
Cristina Alves - Secretária.

Banco de Horas
1) A adoção do sistema de banco de horas 

é válida para os empregados que já 
estavam na empresa ou apenas para os 
novos?

A adoção do sistema de banco de horas passa a valer 
para todos os empregados, independentemente da data 
de admissão, a partir da formalização do acordo para a sua 
implantação.

Poderá ser dispensado o acréscimo de salário se, por força 
de acordo ou convenção coletiva de trabalho, o excesso 
de horas em um dia for compensado pela correspondente 
diminuição em outro dia, de maneira que não exceda, no 
período máximo de um ano, a soma das jornadas semanais 
de trabalho previstas, nem seja ultrapassado o limite máximo 
de 10 horas diárias.

2) O banco de horas deve ser implantado, 
obrigatoriamente, por meio de documento 
coletivo de trabalho?

Sim. Predomina o entendimento doutrinário de que o 
acordo para implantação do banco de horas deve, obriga-
toriamente, ser efetuado com a participação do respectivo 
sindicato profi ssional, não podendo, para sua plena validade, 
ser fi rmado unicamente entre a empresa e o empregado. 
Nesse documento devem constar as cláusulas e as condições 
para seu cumprimento.

Não obstante, observa-se a existência de decisões judiciais 
que considerando válida a implantação do banco de horas 
mediante a celebração de acordo individual.

3) Como deve se proceder quando o trabalhador 
possui saldo positivo de banco de horas 
e ocorre a rescisão do seu contrato de 
trabalho?

Quando ocorre rescisão do contrato de trabalho sem que 
tenha havido a compensação integral da jornada, o traba-
lhador fará jus ao pagamento das horas não compensadas 
como extras, calculadas sobre o valor da remuneração na 
data da rescisão.

4) Os atrasos dos empregados podem ser 
compensados com horas de crédito existentes 
em banco de horas?

 Sim. É perfeitamente possível a compensação de even-
tuais atrasos com as horas de crédito incluídas em banco 
de horas, desde que esta condição tenha sido previamente 
acordada com o sindicato durante a elaboração do banco 
de horas.

Mais informações em (www.sage.com.br).

Perguntas e respostas

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

Leiloeiros, utilizem 
nosso espaço para 
suas publicações 

Consulte sua agência 
de confi ança,
ou ligue para

3106-4171

A queda ocorre há sete 
anos seguidos: começou 
em 2009, com declínio de 

3%, e atingiu seu ponto mais 
crítico entre 2013 e 2015, quan-
to alcançou os 23%. De acordo 
com Vinicius da Silva, CEO da 
Kantar Worldpanel Venezuela, 
a escassez de produtos com-
binada com a alta da infl ação 
resultou em menos compras. 
Foram ouvidas 2.300 donas de 
casa das regiões de Caracas, 
Valencia, Maracaibo e Puerto 
La Cruz.

Os números são alarmantes. 
Os venezuelanos antes com-
pravam em média 280 vezes 
por ano e agora vão aos pontos 
de venda 100 vezes menos. Em 
2012, o gasto médio era de 56 
bolívares, no ano passado a 
despesa média atingiu 1.360 
bolívares. A falta de produtos 
também é uma constante e é 
por causa dela que as fi las se 
formam nos supermercados. 

Exército assume o controle da distribuição

 de alimentos na Venezuela. 

Escassez de produtos e 
infl ação reduzem em 55% o 
consumo dos venezuelanos
Estudo realizado pela Kantar Worldpanel concluiu que o consumo das famílias venezuelanas foi reduzido em 55%

As pessoas que revendem os 
produtos da cesta básica por até 
dez vezes a mais que os valores 
reais são conhecidas como “ba-
chaqueros”. Essa fi gura ganhou 
força em meados de 2015. 
Hoje em dia, 80% das famílias 
compram neste tipo de canal. 
“O bachaquero se aproveita da 
situação de escassez. Muitas 
mães pagam até oito vezes 
o preço das fraldas para que 
possam adquiri-las”, completou 
o executivo. 

Ter cada vez menos para 
comprar faz com que as pessoas 
priorizem. É por essa razão que 
se consome cada vez menos 
perfumes e maquiagens. A falta 
de açúcar, por exemplo, gerou 
um leve aumento no consumo 
de produtos light e diet. Para 
ter acesso ao estudo completo, 
acesse (http://www.kanta-
rworldpanel.com/la/Noticias/
Venezuela-Un-paso-atrs-para-
la-industria-de-FMCG).

“Aparece um novo jogador, 
o canal informal, que garante 
a entrega do produto a preços 
superiores. Também vemos 
trocas entre amigos ou venda 
em casas de famílias e vizinhos”, 

explica Vinicius da Silva. A 
relevância do canal informal é 
demonstrada pelo fato de que 
entre 2011 e 2015 ele ocupava 
em média 3% do mercado. Em 
2016, chegou a 10%. 
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Agro Pecuária Rosa de França Ltda.
CNPJ 49.037.302/0001-23 - NIRE 35.204.043882

Reunião de Sócios - Convocação
São convocados os senhores sócios a se reunir em 23/01/2017, às 9hs na Avenida Higienópolis, 968, conjunto 53, 
nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Assunção pelos herdeiros ou sucessores dos sócios 
falecidos, com inventários já encerrados, dos seus respectivos direitos, mediante admissão na sociedade ou acordo
com herdeiros de sócios falecidos para regular sua substituição; b) exclusão dos sócios falecidos cujos herdeiros ou
sucessores não compareçam à reunião munidos de carta de adjudicação, ou inventário em cartório, ou formal de partilha; 
c) forma de pagamento das quotas dos sócios excluídos; d) adaptação do contrato social à Lei 10.406/02; e) Conversão 
do capital social na nova unidade monetária e elevá-lo de R$ 0,00 para R$ 7,88 mediante capitalização da reserva de
correção monetária do Capital; f) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre o Balanço Patrimonial e o de 
Resultado Econômico relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2016; g) reduzir o capital social a zero por perdas 
irreparáveis e simultânea elevação no valor necessário para cobrir as despesas de publicações e registros de atas e
alterações contratuais além da participação dos sócios no saldo de perdas registrado em prejuízos acumulados, apurados
até 31/12/2016, pagando em moeda corrente do país, na proporção de sua participação no capital; h) designação de
administradores; e i) alterar o local da sede social. São Paulo, 11/01/2017. Achylles Pagnoncelli Neto - Diretor (12, 13 e 14)

BRC Securitizadora S.A.
CNPJ/MF Nº 08.653.753/0001-08 - NIRE 35300338294

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária de 
Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 15ª Série da 1ª Emissão

Ficam convocados os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 15ª Série da 1ª Emissão da BRC 
Securitizadora S.A. (“Emissora”), em atenção à Cláusula 10 do Termo de Securitização de Créditos da 15ª Série da 1ª Emissão 
de Certificados de Recebíveis Imobiliários da BRC Securitizadora S.A. firmado em 18/03/10 e aditado em 22/03/10 e 08/09/16 
(“Termo de Securitização”), a se reunirem em AGT dos CRI, a ser realizada, em segunda convocação, em 20/01/17, às 15 hs, 
na sede da Emissora, na Rua Hungria, nº 620, 4º andar, em SP/SP, a fim de deliberar sobre a ordem do dia abaixo. Os termos 
em maiúsculas que não sejam definidos no presente Edital têm o significado que lhes é atribuído no Termo de Securitização. 1. 
Aprovar o 2º aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Créditos Imobiliários e Outras Avenças 
celebrado entre a GLP Imigrantes Empreendimentos Imobiliários S.A. (atual denominação da Ecopátio Bracor Imigrantes Empreen-
dimentos Imobiliários S.A.) e a Emissora, posteriormente aditado em 04/10/16, (“Contrato de Cessão”), tendo por objeto a cessão 
da 1ª CCI à Emissora e a vinculação dos Créditos Imobiliários da 1ª CCI ao Patrimônio Separado dos CRI, para alterar a forma 
de pagamento dos Direitos Creditórios, estabelecendo que o pagamento da parcela correspondente aos Créditos Imobiliários 
representados pela 1ª CCI poderá ser realizado na forma prevista no Contrato de Cessão ou na conta corrente de titularidade da 
Emissora, indicada no Contrato de Cessão; e 2. Aprovar o aditamento a quaisquer documentos necessários, incluindo, mas não 
se limitando, ao Termo de Securitização, para refletir a deliberação mencionada no item 1 acima. Os titulares dos CRI deverão 
encaminhar, até as 17 hs do dia 18/01/17 à Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de Agente 
Fiduciário dos CRI, por meio do endereço eletrônico ger1.agente@oliveiratrust.com.br, cópia dos documentos comprobatórios 
de sua representação e suas respectivas quantidades de CRI. No dia da realização da AGT, os representantes dos titulares dos 
CRI deverão se apresentar com 30 minutos de antecedência, munidos de documento de identidade e dos documentos originais 
previamente encaminhados por correio eletrônico. Carlos Eduardo Poli Sisti - BRC Securitizadora S.A. (12, 13 e 14/01/2017)

O ano de 2017 trará aos fãs do mundo fashion novidades muito 
aguardadas. Estreias na direção criativa de algumas das maiores grifes 
do mundo e mostras e fi lmes sobre a vida de estilistas marcarão os 
próximos meses. Para a alegria dos amantes da moda, confi ra abaixo 
uma seleção fashionista com oito acontecimentos que prometem 
movimentar esse universo em 2017:
 1) Na Semana de Moda de Nova York, em fevereiro, Fernando Farcia 

e Laura Kim estrearão como diretores criativos da grife Oscar 
de La Renta, mostrando a coleção inverno 2018. A dupla ocupa 
o cargo deixado por Peter Copping, e ambos já trabalharam 
anteriormente na maison.

 2) Também na “Fashion Week” de Nova York, o estilista Raf Si-
mons debutará como diretor criativo da Calvin Klein. O belga 
já trabalhou para a Dior, e sua contratação faz parte de uma 
nova estratégia da marca para unifi car a linha criativa de todas 
as suas coleções.

 3) O fi lme sobre a vida de um dos estilistas mais respeitados 
do mundo, Alexander McQueen, começa a ser fi lmado neste 
ano. A cinebiografi a do britânico, que se suicidou em 2010, 
será dirigida por Andrew Haigh, e McQueen será interpretado 
pelo ator Jack O’Connell. O longa dará destaque à caótica 
relação do estilista com a amiga Isabella Blow, ex-editora da 
“Vogue”.

 4) A mostra sobre a maison Comme des Garçons, fundada pela 
designer japonesa Rei Kawakubo, irá explorar as entranhas da 
excêntrica marca no Metropolitan Museum of Art (MET), em 
Nova York. A exposição terá uma retrospectiva completa das 
criações de Kawakubo, desde sua primeira coleção, em 1981, 
até peças recentes.

 5) Alexa Chung, modelo e apresentadora de origem chinesa, estreia 
sua própria linha de roupas em maio. A marca da infl uenciado-

Confi ra os 8 momentos
mais esperados na moda em 2017

ra digital, que já dita tendências há bastante tempo, é muito 
aguardada pelo mundo fashion.

 6) Para celebrar os cincos anos da pequena Harper Beckham, Victoria 
Beckham lançará, em abril, mais de 200 peças infantis e juvenis 
criadas para a marca Target. A coleção terá tons pastel e estampas 
de primavera e promete marcar sua entrada no “childrenswear”.

 7) Outra produção de Hollywood que está rendendo muita curio-
sidade é a nova temporada da série “American Crime Story”, 
na qual Lady Gaga interpretará a italiana Donatella Versace. A 
cantora, que sempre foi próxima à diretora, estrelará a história 
sobre o assassinato do fundador da grife, Gianni Versace.

 8) O cantor inglês e ex-membro da banda teen One Direction 
Zayn Malik, atual namorado da modelo Gigi Hadid, fará uma 
colaboração para a linha Versus, também da Versace. O músico 
desenhará a coleção e será o principal rosto da próxima cam-
panha publicitária da marca (ANSA).

Associação dos Servidores do Departamento
de Águas e Energia Elétrica – ADAEE

CNPJ Nº 49.644.594/0001-62
Praça da Sé nº 21, 1º andar, conj. 101 - São Paulo

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Nos termos do artigo 60 e seus parágrafos e do artigo 66 do Estatuto da Associação dos
Servidores do Departamento de Águas e Energia Elétrica - ADAEE, ficam convocados
os senhores associados para a eleição dos Conselhos: Administrativo, Deliberativo e
Fiscal e Diretoria dos Núcleos Regionais, a ser realizada no dia 15 de março de 2017,
das 10:00 às 15:30 h, nos locais indicados no edital completo, que encontra-se afixado
nos quadros de avisos da ADAEE, Núcleos Regionais e demais dependências do DAEE.

São Paulo, 13 de Janeiro de 2017
Conselho Administrativo


