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sos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
fi nanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de 
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acor-
do com as normas brasileiras de auditoria sempre detecta as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente 
ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações fi nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo 
com as normas brasileiras de auditoria, exercemos julgamento profi ssio-
nal e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: 
• Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons-
trações fi nanceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais 
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente 

para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção 
relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já 
que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos 
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos con-
troles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas contá-
beis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas 
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza re-
levante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da En-
tidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi cação em nossa opinião, 

se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relató-
rio. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não 
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras, inclusi-
ve as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras representam as 
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o 
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsá-
veis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance plane-
jado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, 
inclusive as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos 
que identifi camos durante nossos trabalhos.

Mogi das Cruzes, 23 de Março de 2.018.
LM Auditores Associados Robson Penha de Oliveira
CRC 2SP018.611/O-8 CRC SP 265.102/O-4

Minerva S.A.
CNPJ/MF nº 67.620.377/0001-14 – NIRE 35.300.344.022 

Companhia Aberta – Código CVM 02093-1
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária 

a ser realizada em 26 de abril de 2018
Minerva S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de Barre-
tos, Estado de São Paulo, na Avenida Antônio Manço Bernardes, s/nº, 
Rotatória Família Vilela de Queiroz, Chácara Minerva, CEP 14.781-545, 
com seus atos constitutivos arquivados na Junta Comercial do Estado 
de São Paulo sob o NIRE 35.300.344.022, inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 67.620.377/0001-14, registrada na Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”) como companhia aberta categoria “A” sob o código 02093-
1, com suas ações negociadas no Novo Mercado da B3 S.A. – Brasil, 
Bolsa, Balcão (“B3”) sob o código BEEF3 (“Companhia”), vem pela pre-
sente, nos termos do artigo 124 da lei nº 6.404, de 15 de dezembro 
de 1976, conforme alterada (“Lei das S.A.”), e dos artigos 3º e 5º da 
instrução CVM nº 481/09, de 17 de dezembro de 2009 (“ICVM 481/09”), 
convocar os senhores acionistas para reunirem-se em assembleia geral 
ordinária da Companhia (“Assembleia Geral Ordinária”), a ser realizada, 
em primeira convocação, às 11h do dia 26 de abril de 2018 na sede 
da Companhia para examinar, discutir e votar a respeito da seguinte 
ordem do dia: (i) as contas dos administradores, o relatório da adminis-
tração e as demonstrações fi nanceiras da Companhia, acompanhadas 
do relatório anual dos auditores independentes, referentes ao exercício 
social fi ndo em 31 de dezembro de 2017; (ii) proposta da diretoria para 
a destinação dos resultados relativos ao exercício social fi ndo em 31 
de dezembro de 2017; (iii) eleição do conselho de administração da 
Companhia; (iv) instalação do conselho fi scal da Companhia, com fun-
cionamento até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia; (v) 
fi xação do número de membros do conselho fi scal da Companhia, com 
prazo de gestão até a próxima assembleia geral ordinária da Companhia; 
(vi) eleição dos membros do conselho fi scal da Companhia; (vii) fi xação 
da remuneração global da administração da Companhia para o exercício 
de 2018; e (viii) tomar conhecimento da alteração dos jornais de grande 
circulação em que são publicados os atos da Companhia. Nos termos 
do artigo 126, da Lei das S.A., e do artigo 10, § 5º do estatuto social 
da Companhia, para participar da assembleia geral os acionistas deve-
rão apresentar à Companhia os seguintes documentos: (i) documento 
de identidade (Carteira de Identidade Registro Geral (RG), a Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade 
expedidas pelos conselhos profi ssionais e carteiras funcionais expedi-
das pelos órgãos da Administração Pública, desde que contenham foto 
de seu titular); (ii) comprovante da titularidade de ações expedido pela 
instituição responsável pela escrituração das ações da Companhia, 
o qual recomenda-se tenha sido expedido, no máximo, 5 (cinco) dias 
antes da data da realização da Assembleia Geral; (iii) procuração, em 
caso de participação por meio de representante; e/ou (iv) relativamente 
aos acionistas participantes da custódia fungível de ações nominativas, 
o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo 
órgão competente. O representante da acionista pessoa jurídica deverá 
apresentar cópia autenticada dos seguintes documentos, devidamente 
registrados no órgão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou 
Junta Comercial, conforme o caso): (a) do contrato ou estatuto social; e 
(b) do ato societário de eleição do administrador que (b.i) comparecer à 
assembleia geral como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii) outor-
gar procuração para que terceiro represente a acionista pessoa jurídica. 
No tocante aos fundos de investimento, a representação dos cotistas na 
assembleia geral caberá à instituição administradora ou gestora, obser-
vado o disposto no regulamento do fundo a respeito de quem é titular de 
poderes para exercício do direito de voto das ações e ativos na carteira 
do fundo. Nesse caso, o representante da administradora ou gestora do 
fundo, além dos documentos societários acima mencionados relaciona-
dos à gestora ou à administradora, deverá apresentar cópia simples do 
regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão competente. 
Com relação à participação por meio de procurador, a outorga de pode-
res de representação para participação na assembleia geral deverá ter 
sido realizada há menos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, § 
1º, da Lei das S.A. Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no art. 
654, § 1º e § 2º do Código Civil, a procuração deverá conter a indica-
ção do lugar onde foi passada, a qualifi cação completa do outorgante 
e do outorgado, a data e o objetivo da outorga com a designação e a 
extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da fi rma 
do outorgante. Vale mencionar que (a) as pessoas naturais acionistas da 
Companhia somente poderão ser representados na assembleia geral por 
procurador que seja acionista, administrador da Companhia, advogado 
ou instituição fi nanceira, consoante previsto no artigo 126, § 1º da Lei 
das S.A., e (b) as pessoas jurídicas que forem acionistas da Companhia 
poderão, nos termos da decisão da CVM no âmbito do Processo CVM 
RJ2014/3578, julgado em 4 de novembro de 2014, ser representadas 
por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou esta-
tuto social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de 
tal pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado. Os 
documentos dos acionistas expedidos no exterior devem ser notarizados 
por Tabelião Público, legalizados em Consulado, traduzidos por tradutor 
juramentado matriculado na Junta Comercial, e registrados no Registro 
de Títulos e Documentos, nos termos da legislação em vigor. No caso 
de documentos emitidos por países signatários da Convenção sobre a 
Eliminação da Exigência de Legalização de Documentos Públicos (Con-
venção da Apostila) de 5 de outubro de 1961, a legalização diplomática 
ou consular anterior a 14 de agosto de 2016 deverá ser mandatoria-
mente substituída, a partir de 14 de fevereiro do 2017, pela aposição de 
apostila, nos termos da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 
228, de 22 de junho de 2016. Desse modo, nenhum documento expedido 
em país signatário da Convenção da Apostila será aceito sem o devido 
apostilamento, independentemente da data de emissão, assinatura ou 
expedição do documento. Para fi ns de melhor organização da assem-
bleia geral, nos termos do § 5º do artigo 10 do estatuto social da Com-
panhia, a Companhia solicita aos senhores acionistas que depositem 
os documentos necessários para participação na assembleia geral, com 
no mínimo 72 (setenta e duas) horas de antecedência, aos cuidados do 
Departamento de Relações com Investidores na sede da Companhia. 
Ressalta-se que os acionistas poderão participar da assembleia geral 
ainda que não realizem o depósito prévio acima referido, bastando apre-
sentarem tais documentos na abertura da assembleia geral, conforme o 
disposto no § 2º do artigo 5º da ICVM 481/2009. Antes de abrirem-se os 
trabalhos da assembleia geral, os acionistas ou os representantes dos 
acionistas assinarão o livro de presença de acionistas, indicando o seu 
nome, nacionalidade e residência, bem como a quantidade, espécie e 
classe das ações de que forem titulares, na forma do disposto no art. 
127 da Lei das S.A. Os documentos relativos às matérias a serem dis-
cutidas na Assembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas 
para consulta na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Com-
panhia (http://www.minervafoods.com/ri), da B3 (http://www.bmfbovespa.
com.br) e da CVM (http://www.cvm.gov.br) na rede mundial de compu-
tadores, em conformidade com as disposições da Lei das Sociedades 
Anônimas e regulamentação da CVM. Barretos, 27 de março de 2018. 
Edivar Vilela de Queiroz – Presidente do Conselho de Administração.

(27, 28 e 29/03/2018)

BM&FBOVESPAAlpargatas S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF 61.079.117/0001-05 - NIRE 35 3000 25 270
Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária
Os Senhores Acionistas da ALPARGATAS S.A. (“Companhia”) são con-
vidados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária 
(“AGEO”), que se realizará em 27/04/2018, às 10:00 horas, no auditório 
da sede da Companhia, localizado na Avenida Doutor Cardoso de Melo, 
nº 1336, 3º andar, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim 
de: Em Assembleia Geral Extraordinária: 1. alterar o artigo 2º do Es-
tatuto Social da Companhia, conforme Proposta da Administração, para 
esclarecer competência de aprovação sobre abertura e extinção de sub-
sidiárias no exterior; 2. alterar o artigo 14 do Estatuto Social da Compa-
nhia, conforme Proposta da Administração, a fim de aumentar o número 
máximo de membros efetivos do Conselho de Administração, e seus res-
pectivos suplentes, de 6 (seis) para 7 (sete) membros; e 3. consolidar o 
Estatuto Social da Companhia em razão das alterações propostas. Em 
Assembleia Geral Ordinária: 1. tomar as contas dos administradores, 
apreciar, discutir e votar o Relatório da Administração e Demonstrações 
Financeiras, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e 
Parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2017; 2. Aprovar as propostas de orçamento de capital para o ano 
de 2018, da destinação do saldo do lucro líquido do exercício social en-
cerrado em 31/12/2017, conforme Proposta da Administração registrada 
nas Demonstrações Financeiras, e da distribuição de dividendos advin-
dos da distribuição das reservas de lucro dos exercícios de 2013, 2014, 
2015, 2016 e 2017, inclusive ratificando as distribuições de dividendos e 
de juros sobre o capital próprio deliberadas pelo Conselho de Adminis-
tração, “ad referendum” da Assembleia Geral Ordinária; 3. fixar o número 
de membros do Conselho de Administração; 4. eleger os membros do 
Conselho de Administração para o mandato de 1 (um) ano até a Assem-
bleia Geral Ordinária de 2019; e 5. fixar a remuneração global anual da 
Administração. Informações Gerais: Participação e Representação: os 
Acionistas, seus representantes legais ou procuradores, poderão partici-
par da AGEO por meio de voto a distância ou presencialmente, munidos 
de documento de identidade, comprovação de poderes e extrato de titula-
ridade das ações, consoante Artigo 126 da Lei 6.404/76. De modo a dar 
celeridade aos trabalhos da Assembleia, os documentos de representa-
ção e eventual declaração de voto podem ser enviados antecipadamente 
para a Sra. Maria José de Martini Paulon, na Avenida Doutor Cardoso de 
Melo, nº 1.336, 6° andar, Vila Olímpia, CEP 04548-004, na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo. Os Acionistas que comparecerem à AGEO 
munidos dos documentos exigidos poderão participar e votar, ainda que 

Voto a Distância: os Acio-
nistas que optarem por exercer seus direitos de voto a distância deverão 
preencher o Boletim de Voto a Distância e enviá-lo, até 20/04/2018, ao 
escriturador das ações da Companhia ou diretamente à Companhia, con-

Procuração: os Acionistas 
podem se fazer representar por procurador constituído por instrumento 
público ou particular, há menos de 1 (um) ano, conferindo exclusivamente 
a acionista maior e capaz, administrador da Companhia ou advogado, 
ou, ainda, por instituição financeira, cabendo ao administrador de fundos 
de investimento representar os condôminos. Os Acionistas pessoas jurí-
dicas podem ser representados por meio de seus representantes legais 
ou procuradores devidamente constituídos, de acordo com os seus atos 
constitutivos, não precisando, nesse caso, o procurador ser acionista, ad-
ministrador da Companhia ou advogado. A Companhia exige o reconheci-
mento de firma em procurações, bem como a notarização, consularização 
e tradução juramentada no caso de procurações outorgadas no exterior. 

Voto Múltiplo: os Acionistas interessados em requerer a adoção do pro-
cesso de voto múltiplo na eleição dos membros do Conselho de Adminis-
tração deverão representar, no mínimo 5% do capital votante, nos termos 

Eleição em separado: os Acio-
nistas não controladores detentores de ações ordinárias e preferenciais 
poderão eleger, em votação em separado, membros para o Conselho de 
Administração, desde que observadas as condições previstas nos Artigos 
141 da Lei 6.404/76, sendo que somente serão computados os votos re-
lativos às ações detidas pelos Acionistas que comprovarem a titularidade 

Documentos 
e Informações: os documentos legais e as informações adicionais neces-
sários para a análise e exercício do direito de voto encontram-se disponí-
veis na sede da Companhia, e nos websites de relações com investidores 
da Companhia (ri.alpargatas.com.br), da CVM (www.cvm.gov.br) e da B3 
S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br).

São Paulo, 26 de março de 2018.
Conselho de Administração - Pedro Moreira Salles - Presidente 

Fibria Celulose S.A.
Companhia Aberta

CNPJ nº 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807 | Código CVM nº 12793

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária 
a ser realizada em 27 de abril de 2018

Fibria Celulose S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, 3º e 4º 
(parte) andares, Torre B, Edifício Vila Olímpia Corporate, bairro Vila Olím-
pia, CEP 04551-010, com seus atos constitutivos arquivados na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo sob o NIRE 35.300.022.807, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 60.643.228/0001-21, registrada na Comissão de 
Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A”, sob o 
código nº 12793 (“Companhia”), vem pela presente, nos termos do artigo 
124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei 
das S.A.”) e dos artigos 3º e 5º da Instrução CVM nº 481 de 17 de dezem-
bro de 2009, conforme alterada (“ICVM 481/09”), convocar os senhores 
acionistas para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária (“Assem-
bleia Geral”) a ser realizada às 10:00 horas do dia 27 de abril de 2018, 
na sede da Companhia, 4º andar, na sala Valor, para examinar, discutir e 
votar a respeito da seguinte ordem do dia: i. as contas dos administrado-
res, o relatório da administração e as demonstrações financeiras da 
Companhia, acompanhadas do relatório dos auditores independentes, 
do parecer do Conselho Fiscal e do relatório do Comitê de Auditoria Es-
tatutário referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
2017; ii. a proposta do orçamento de capital da Companhia para o exer-
cício social de 2018; iii. a proposta dos administradores para destinação 
do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2017; iv. a instalação do Conselho Fiscal; v. a fixação do 
número de membros do Conselho Fiscal; vi. a eleição dos membros efe-
tivos e suplentes do Conselho Fiscal; e vii. a fixação do valor da remune-
ração global anual dos administradores e membros do Conselho Fiscal 
para o exercício de 2018. Informações Gerais: Para participar da As-
sembleia Geral os acionistas deverão, nos termos do artigo 126 da Lei 
das S.A., apresentar documentos comprobatórios de identidade e pode-
res, conforme aplicável, além de comprovante expedido pela instituição 
responsável pela escrituração das ações da Companhia com data poste-
rior a 24 de abril de 2018 e, relativamente aos acionistas participantes da 
custódia fungível de ações nominativas, o extrato contendo a respectiva 
participação acionária, emitido pelo órgão competente, com data poste-
rior a 24 de abril de 2018. No tocante aos fundos de investimento, a re-
presentação dos cotistas na Assembleia Geral caberá à instituição admi-
nistradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo a 
respeito de quem é titular de poderes para exercício do direito de voto 
das ações e ativos na carteira do fundo. Nesse caso, o representante da 
administradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários 
acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá 
apresentar cópia simples do regulamento atualizado e consolidado do 
fundo, devidamente registrado no órgão competente. Com relação à par-
ticipação por meio de procurador, a outorga de poderes de representa-
ção para participação na Assembleia Geral deverá ter sido realizada há 
menos de 1 (um) ano, nos termos do artigo 126, §1º da Lei das S.A. 
Adicionalmente, em cumprimento ao disposto no artigo 654, §1º e §2º do 
Código Civil, a procuração deverá conter a indicação do lugar onde foi 
passada, a qualificação completa do outorgante e do outorgado, a data e 
o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes con-
feridos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante. Vale desta-
car que (1) as pessoas naturais acionistas da Companhia somente pode-
rão ser representadas na Assembleia Geral por procurador que seja 
acionista, administrador da Companhia, advogado ou instituição finan-
ceira, consoante previsto no artigo 126, §1º da Lei das S.A.; e (2) as 
pessoas jurídicas acionistas da Companhia poderão ser representadas 
por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatu-
to social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal 
pessoa ser administrador da Companhia, acionista ou advogado (cf. Pro-
cesso CVM RJ2014/3578, julgado em 04.11.2014). Como documento de 
identidade, a Companhia aceitará o documento original da Carteira de 
Identidade Registro Geral (RG ou RNE), bem como a Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH), passaporte, carteiras de identidade expedidas pe-
los conselhos profissionais e carteiras funcionais expedidas pelos ór-
gãos da Administração Pública, desde que contenham foto de seu titular. 
O representante da acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia 
autenticada dos seguintes documentos, devidamente registrados no ór-
gão competente (Registro Civil de Pessoas Jurídicas ou Junta Comer-
cial, conforme o caso): (1) contrato ou estatuto social atualizado e conso-
lidado; e (2) ato societário de eleição do administrador que (a) comparecer 
à Assembleia Geral como representante da pessoa jurídica, ou (b) outor-
gar procuração para que terceiro represente a acionista pessoa jurídica. 
Os documentos dos acionistas expedidos no exterior devem ter reconhe-
cimento das assinaturas por Tabelião ou Notário Público, devem ser 
apostilados ou, caso o país de emissão do documento não seja signatá-
rio da Convenção de Haia (Convenção da Apostila), devem ser legaliza-
dos em Consulado Brasileiro, e, em ambos os casos, referidos documen-
tos devem ser traduzidos por tradutor juramentado matriculado na Junta 
Comercial e registrados no Registro de Títulos e Documentos, nos ter-
mos da legislação em vigor. Para fins de melhor organização da Assem-
bleia Geral, a Companhia, nos termos do §4º do artigo 28 do Estatuto 
Social, recomenda o depósito na sede social, com antecedência de 3 
(três) dias úteis antes da data da realização da Assembleia Geral, dos 
documentos acima referidos. Ressalta-se que os acionistas poderão par-
ticipar da Assembleia Geral ainda que não realizem o depósito prévio 
dos documentos, bastando apresentarem tais documentos na abertura 
da Assembleia Geral, conforme o disposto no §2º do artigo 5º da ICVM 
481/09. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na As-
sembleia Geral encontram-se à disposição dos acionistas para consulta 
na sede da Companhia e nas páginas eletrônicas da Companhia (http://
fibria.infoinvest.com.br), da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (http://www.
b3.com.br) e da CVM (http://www.cvm.gov.br) na rede mundial de com-
putadores, em conformidade com as disposições da Lei das S.A. e da 
regulamentação aplicável. São Paulo, 26 de março de 2018. José Lucia-
no Duarte Penido - Presidente do Conselho de Administração.

BM&FBOVESPA

FIBR3 FBR

GLOBENET CABOS SUBMARINOS S.A.
CNPJ/MF nº 02.934.071/0001-97 - NIRE 35.300.466.578

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 21/07/2017
Instalação: 21/07/17, às 10 horas, sede social. Convocação: Dispensa-
da. Presença: Totalidade. Mesa: Gabriel Fernando Barretti-Presidente,
Felipe Andreu Silva-Secretário. Deliberações: Aprovada a renúncia de
Maria Morais Ribeiro, RG 32009289-6 e CPF/MF 389.714.678-94, do car-
go de Conselheira da Companhia, conforme Carta de Renúncia apresen-
tada em 17/07/17, por esta à Companhia, a qual fica arquivada pela Com-
panhia. Nada mais. SP, 21/07/17. JUCESP nº 414.159/17-2 em 12/09/17.

Pinhalense S/A Máquinas Agrícolas
CNPJ/MF nº 54.224.423/0001-14 - NIRE 353 0006926 9

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam os senhores acionistas da Pinhalense S/A Máquinas Agrícolas 
convocados a comparecer às Assembléias Gerais Ordinária e 
Extraordinária, que se realizarão no próximo dia 26 de abril de 2018, às 
18:00 horas, na sede social da Companhia, localizada nesta cidade de
Espírito Santo do Pinhal, Estado de São Paulo, na Rua Honório Soares, nº
80, Centro, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Assembleia 
Geral Ordinária: (i) prestação de contas dos administradores, exame,

exercício social encerrado em 31.12.2017; (ii) destinação do lucro líquido 

Sobre Capital Próprio imputados como dividendos, calculados na forma 
da lei; 2 – Assembleia Geral Extraordinária: (i) exame e deliberação 
sobre a proposta da Diretoria para aumento do capital social, mediante 
incorporação de reservas de lucros; (ii) alteração parcial do estatuto, no 
tocante ao capital social; (iii) proposta de correção da remuneração da 
diretoria; (v) outros assuntos de interesse social. Comunicamos também
que se encontram à disposição os documentos a que se refere o Artigo133 
da Lei nº 6404/76, com as alterações da Lei nº 10.303/2001 e 11.638/2007, 
relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2017. Informações Gerais: 
Os acionistas poderão ser representados nas Assembleias, mediante a 
apresentação do mandato de representação, outorgado na forma do 
parágrafo 1º, do artigo 126 da Lei 6.404/76. Os instrumentos de mandato 
deverão ser depositados na sede da Companhia até as 16:00 horas 
do dia 26 de abril de 2018. As Assembléias instalar-se-ão em primeira 
convocação com a presença de acionistas que representem, no mínimo,
dois terços do capital com direito a voto. Espírito Santo do Pinhal-SP., 26 
de março de 2018. Paulo Renato Pedroso – Diretor Financeiro/ R.H.

CIA DPASCHOAL DE PARTICIPAÇÕES
CNPJ 66.560.186/0001-41
AVISO AOS ACIONISTAS

Encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede à Avenida Anton Von
Zuben, 2155, Sala 30, Campinas/SP, os documentos do Artigo 133, Lei
6.404/76, relativos ao exercício de 2017. Campinas, 27.03.18. A Diretoria.
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