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Publicidade

O ex-jogador Ronal-
do Nazário partici-
pou, no Cannes
Lions Festival In-

ternacional de Criatividade,
de um debate sobre marke-

ting esportivo e os próximos
grandes eventos esportivos mun-
diais. Ronaldo, hoje um dos do-
nos da agência 9ine, causou fu-
ror entre os fãs presentes ao Pa-
lais des Festivals, onde o evento

é realizado. Foi o único convida-
do que, mesmo antes de come-
çar a falar, foi recebido com
aplausos.

As cadeiras, no entanto, come-
çaram a se esvaziar rapidamen-

te. Ronaldo teve poucas chan-
ces de falar. O mediador do
debate, Martin Sorrell, presi-
dente do grupo WPP (tam-
bém sócio da 9ine), acionou
pouco o parceiro de negócio,
que usou uma tradutora.

Ele limitou-se a falar que as
obras para a Copa do Mundo
de 2014 deverão ser concluí-
das a tempo da competição,
embora o próprio Sorrell te-
nha comentado as críticas ao
atraso dos projetos, especial-
mente em infraestrutura.
“Vamos fazer a melhor Copa
da história”, disse Ronaldo.

O ex-jogador aproveitou
também para fazer o seu “co-
mercial”, destacando alguns
aspectos do trabalho da agên-
cia 9ine. Ele afirmou que,
além dos grandes eventos, o
futebol também oferece gran-
des oportunidades no relacio-
namento entre marcas e clu-
bes.

E disse que está provado
que associar uma empresa a
um determinado time não
vai criar uma rejeição dos tor-
cedores de uma equipe adver-
sária.

Sorrell revelou alguns nú-
meros sobre as Olimpíadas
de 2016, no Rio, que já atraí-
ram quase tanto patrocínio
quanto a competição de Lon-
dres, que acontece este ano.
“O Brasil já soma US$ 645 mi-
lhões, enquanto a de Londres
chega a US$ 740 milhões”,
disse o executivo. / F.S.
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RONALDO, UM POP STAR
DO MARKETING EM CANNES
Ex-jogador provocou furor entre os fãs, mas pouco falou em debate

Fernando Scheller
ENVIADO ESPECIAL / CANNES

Uma força da internet que se
viu superada por concorren-
tes como Google e Facebook,
o Yahoo vive um quadro de ine-
gável crise: a empresa trocou
duas vezes de presidente em
menos de um ano, viu seu va-
lor de mercado cair 50% em
cinco anos e tenta encontrar
uma saída para recuperar a
“aura” de inovação que já foi
associada à sua marca.

O presidente interino do Ya-
hoo, Ross Levinsohn, decidiu
que, como é difícil fingir que não
há problema, a honestidade so-
bre os desafios da empresa se tor-
nou o melhor caminho. “É a hora
de esquecer o passado e os erros
que cometemos.”

O executivo substituiu Scott
Thompson, que caiu em maio,

depois da divulgação de que ele
inventou parte de seu currículo.
Ontem, no Cannes Lions Festi-
val Internacional de Criativida-
de – do qual o Estado é o repre-
sentante oficial no Brasil –, Le-
vinsohn afirmou que as reuniões
que fez com a equipe desde que
assumiu se basearam na transpa-
rência em relação aos desafios.
“Acredito que temos de nos co-
municar com o consumidor e
com o público interno da mesma
forma. É preciso ser aberto e ho-
nesto para seguir adiante.”

Atualmente, o executivo afir-
ma que o principal desafio do Ya-
hoo é focar a atuação no que é
capaz de fazer de maneira real-
mente competente. Nesse cená-
rio, surgem duas tendências.
Uma é a criação de conteúdo em
parcerias com anunciantes, co-
mo a iniciativa Team Mom, um
especial sobre mães de esportis-
tas desenvolvido em parceria
com a Procter & Gamble. A outra
é o foco principalmente em solu-
ções para smartphones. “Vamos
fazer tudo primeiro na platafor-
ma móvel. Depois, isso tudo po-
derá ser adaptado às demais te-
las, de computadores a apare-
lhos de TV”, explica.

Todas as iniciativas têm um
objetivo: recuperar o status de
“modismo” que o Facebook e vá-

rios produtos do Google conse-
guiram reter e que, em algum mo-
mento, o Yahoo perdeu. Levin-
sohn destaca, no entanto, que a
marca não está encolhendo, ten-
do passado de 600 milhões para
700 milhões de usuários ao lon-
go dos últimos 18 meses. “Antes,
todo mundo corria para o Ya-
hoo. Mas nós conseguimos so-
breviver. E eu não necessaria-
mente me preocupo em ser a ‘no-
vidade do mês’. O que é impor-
tante é que nós estaremos aqui
dentro de décadas, enquanto ou-

tros sites vão desaparecer”, diz.
O executivo global de marke-

ting e marca da Procter & Gam-
ble, Marc Pritchard, está entre
os que acreditam no potencial
do Yahoo como plataforma de
construção de marca. Segundo
ele, é importante que as compa-
nhias de internet se concentrem
na produção de conteúdos rele-
vantes que substituam a propa-
ganda tradicional. E o investi-
mento da P&G no segmento digi-
tal cresce, de acordo com
Pritchard, porque os produtos

da marca são usados no dia a dia
– por isso, é melhor usar a comu-
nicação pela web, onde os clien-
tes podem encontrar informa-
ções sobre como usar e comprar
os produtos a qualquer hora.

Prêmios. Os últimos prêmios
no Festival de Cannes serão en-
tregues neste sábado. Das 15 cate-
gorias, quatro anunciam hoje
seus vencedores: Titanium & In-
tegrated, Film Craft, Branded
Content & Entertainment e
Film. Também hoje será divulga-

da a empresa escolhida como
agência do ano. Em 2010 e 2011, a
brasileira AlmapBBDO ficou
com o título. Até agora, o Brasil
conseguiu 67 Leões no Festival,
igualando o recorde de prêmios
conseguido no ano passado.

Otimismo. ‘Vamos fazer a melhor Copa da história’, disse Ronaldo, em debate no Festival
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GTR-T Participações e Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 00.241.164/0001-00 - NIRE 35.300.140.273

Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29 de Abril de 2011
Data, Hora e Local: Aos 29 (vinte e nove) dias do mês de abril de 2011, às 16h20, na sede da GTR-T Participações e
Empreendimentos S.A., (“Sociedade”), na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Doutor Rafael de Barros, nº 209, 6º andar,
conjunto 603, Paraíso. Presença: Acionistas representando a totalidade do capital social. Presentes, ainda, 
os Srs. Alexandre Hocppers representante da Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S. e Marcelo Vaz Bonini
Diretor Presidente da Sociedade a fim de prestarem os esclarecimentos que se fizerem necessários, conforme dispõe o art.
134, § 1o da Lei nº 6.404/76. Mesa: Presidente - Victor Civita; Secretário - Manoel Bizarria Guilherme Neto.  Convocação: 
Dispensada nos Termos do parágrafo 4o, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76. Ordem do Dia: Aprovar: i) a tomada de contas
dos administradores, exame e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2010; ii) a destinação do resultado líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2010; 
e iii) a fixação do montante global da remuneração dos administradores. Deliberações: Foram aprovados por unanimidade 
de votos dos acionistas: i) as contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2010, e que foram publicadas no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal  
“Folha de São Paulo” em 19 e 21 de março de 2011, respectivamente, nos termos do artigo 133, § 4o, da Lei nº 6.404/76;
ii) a destinação do resultado líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010, correspondente ao prejuízo
no valor de R$ 113.832,29 (cento e treze mil, oitocentos e trinta e dois reais e vinte e nove centavos), para a conta “Prejuízos 
Acumulados”, e a consequente não distribuição de dividendos; e iii) a não fixação de remuneração da Administração da 
Sociedade no presente exercício, incluindo benefícios de qualquer natureza e verbas de representação. Lavratura da Ata:
Autorizada a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do §1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, e ninguém desejando manifestar-se, encerrou-se a presente Assembléia, cuja ata vai assinada 
pela totalidade dos acionistas. São Paulo, 29 de abril de 2011. Presidente da Mesa: Victor Civita; Secretário da Mesa: Manoel 
Bizarria Guilherme Neto. Acionistas: Telecomunicações de São Paulo S.A. - Telesp (por Gilmar Roberto Pereira Camurra e 
Gustavo Fleichman) e GTR Participações Ltda. (por Giancarlo Francesco Civita e Marcelo Vaz Bonini). Confere com o 
original. Visto da Advogada: Tatiane Zornoff Vieira - OAB/SP nº 250.197. Manoel Bizarria Guilherme Neto - Secretário de
Mesa. JUCESP nº 326.347/11-2 em 11/08/2011. Kátia Regina Bueno de Godoy - Secretária Geral.

Toda sexta no Estadão.

Franco S.A. Corretagem de Seguros
CNPJ/MF nº 33.061.136/0001-60 - NIRE 35.3.003.2382.3

Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Realizada em 30 de Abril de 2012
1. Data, Hora e Local: 30 de abril de 2012, às 15h, na sede social, na Alameda Barão de Piracicaba, nº 740, 
10º andar, parte, na Capital do Estado de São Paulo. 2. Presença: Acionistas representando a totalidade
do capital social, dispensada a convocação prévia, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124, da Lei
nº 6.404/76. 3. Composição da Mesa: Sra. Adriana Pereira  Carvalho Simões - Presidente; Sra. Renata
Paula Ribeiro Narducci - Secretária. 4. Publicações: São dispensadas as publicações tratadas no artigo 
133 da Lei nº 6.404/76, nos termos do artigo 294, inciso II, do mesmo Diploma Legal. 5. Ordem do Dia: 
Matéria Ordinária: a) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; b) Destinação do resultado do exercício; 
c) Ratificação das deliberações da Diretoria realizadas em 26 de outubro e 23 de dezembro de 2011, 
referentes ao pagamento de juros sobre o capital próprio; d) Distribuição de dividendos adicionais aos
acionistas; e) Determinação da data para o pagamento dos dividendos aos acionistas; e f) Fixação da 
remuneração global mensal dos Diretores. Matéria Extraordinária: a) Alteração da sede social da 
Sociedade, com a conseqüente alteração do artigo 2º do Estatuto Social da Sociedade. 6. Deliberações: 
As acionistas, por unanimidade de votos: Em Matéria Ordinária: 6.1. Aprovaram integralmente o Balanço 
Patrimonial, as Demonstrações do Resultado do Exercício e as Demonstrações das Mutações do 
Patrimônio Líquido, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011. 6.2. Aprovaram 
a destinação do lucro líquido apurado no exercício, no montante de R$ 70.724,12 (setenta mil setecentos e 
vinte e quatro reais e doze centavos), da seguinte forma: (i) R$ 3.536,21 (três mil quinhentos e trinta e seis 
reais e vinte um centavos) para a conta de Reserva Legal; (ii) R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) já
distribuídos aos acionistas como juros sobre o capital próprio relativos ao exercício de 2011, imputados
aos dividendos obrigatórios nos termos do estatuto social da sociedade, sendo R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais) referentes ao período de 1º de janeiro de 2011 a 30 de setembro de 2011, correspondendo a R$ 0,03 
por ação e R$ 12.000,00 (doze mil reais) referentes ao período de 1º de outubro de 2011 a 31 de dezembro 
de 2011, correspondendo a R$ 0,012 por ação. Destes valores, foi retido o imposto de renda na fonte à 
alíquota de 15%, exceto para os acionistas considerados isentos ou imunes, de modo que o valor dos juros
sobre o capital próprio líquido de imposto de renda retido na fonte no primeiro período correspondeu a 
R$ 0,0255 por ação, e no segundo período, correspondeu a R$ 0,0102 por ação, conforme aprovados em 
Reuniões de Diretoria realizadas em 26 de outubro de 2011 e 23 de dezembro de 2011. Tais valores foram
creditados e pagos aos acionistas em 28 de outubro de 2011 e em 28 de dezembro de 2011, 
respectivamente; e (iii)  O saldo remanescente de R$ 25.187,91 (vinte e cinco mil cento e oitenta e sete 
reais e noventa e um centavos) para a conta de Reserva Estatutária de Lucros. 6.3. Ratificaram as 
deliberações da Diretoria em reuniões realizadas em 26 de outubro e 23 de dezembro de 2011, referentes 
ao pagamento de juros sobre o capital próprio, conforme valores aprovados no subitem “ii” do item 6.2 
acima. 6.4. Aprovaram distribuir o valor de R$ 65.081,87 (sessenta e cinco mil oitenta e um reais e oitenta e 
sete centavos) como dividendos adicionais aos acionistas, à conta da Reserva de Lucros da Sociedade, 
correspondendo a R$ 0,06508187 por ação, sem retenção de imposto de renda na fonte, nos termos do
artigo 10 da Lei nº 9.249/95. 6.5. Estabeleceram a data de 04 de maio de 2012 para realização do 
pagamento dos dividendos adicionais nos termos do item 6.4 acima. 6.6. Fixaram a remuneração dos 
administradores no valor global mensal de até R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Os montantes individuais de
remuneração serão fixados oportunamente em reunião de Diretoria. Em Matéria Extraordinária: 
6.7. Aprovaram alterar o endereço da sede social da Sociedade da Alameda Barão de Piracicaba, nº 740,
10º andar, parte, para Rua Guaianases, nº 1238, 12º andar/Parte, Campos Elíseos, na Capital do Estado
de São Paulo. Em razão desta alteração, a cláusula 2ª do Estatuto Social passará a vigorar com a seguinte 
redação: Artigo 2º - A Sociedade tem sua sede na Rua Guaianases, nº 1238, 12º andar/Parte, Campos 
Elíseos, na Capital do Estado de São Paulo, podendo criar sucursais, filiais, agências ou representações 
onde convier aos interesses sociais da Sociedade. 7. Documentos Arquivados na Sociedade: 
Procurações e Demonstrações Financeiras. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar foram 
encerrados os trabalhos e lavrada esta ata em forma de sumário, nos termos do Artigo 130, parágrafo 1º da 
Lei nº 6.404/76. São Paulo, 30 de abril de 2012. Presidente: Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões; 
Secretária: Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci. Acionistas: Azul Companhia de Seguros Gerais -  
por sua procuradora Sra. Renata Paula Ribeiro Narducci; e Pares Empreendimentos e Participações S.A. -
por sua procuradora Sra. Adriana Pereira Carvalho Simões. A presente é cópia fiel da lavrada em livro 
próprio. Adriana Pereira Carvalho Simões - Presidente; Renata Paula Ribeiro Narducci - Secretária .
JUCESP nº 253.679/12 -6 em 15/06/2012. Gisela Simiema Ceschin  - Secretária Geral.

Abril Educação S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF n° 02.541.982/0001-54 NIRE 35.300.175.832
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 09 de Maio de 2012

Data, Hora e Local: 09 de maio de 2012, às 15h00, na sede social da Companhia, na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Otaviano Alves de Lima, 4400, 7º andar, Ala C, 
Bairro Vila Arcádia, CEP 02909-900. Mesa: Roberto Civita, Presidente; Tatiane Zornoff Vieira, 
Secretária. Convocação: Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos
membros do Conselho de Administração da Companhia. Presença: A totalidade dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia. Ordem do Dia: Examinar e deliberar acerca da aprovação
das Informações Trimestrais - ITR da Companhia, referentes ao primeiro trimestre de 2012.
Deliberações Tomadas por Unanimidade: Após as discussões relacionadas à matéria constante da 
Ordem do Dia, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, 
as Informações Trimestrais - ITR da Companhia, referentes ao primeiro trimestre de 2012, preparadas 
de acordo com a regulamentação da CVM, que foram devidamente rubricadas pelos Conselheiros
presentes e serão arquivadas na sede da Companhia. Encerramento e Lavratura da Ata: Nada mais 
havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se
manifestou, foram encerrados os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual,
após reaberta a sessão, foi lida, aprovada por todos os presentes e assinada. Mesa: (aa) Roberto
Civita, Presidente; Tatiane Zornoff Vieira, Secretária. Conselheiros Presentes: (aa) Roberto Civita; 
Giancarlo Francesco Civita; Victor Civita; Douglas Duran; Paulo Roberto Nunes Guedes; Jonas 
de Miranda Gomes; Arnaldo Figueiredo Tibyriçá; Marcos Antônio Magalhães; e Maria Helena Guimarães 
de Castro. Certidão: Certifico que a presente ata é cópia fiel daquela lavrada em livro próprio 
da Companhia. São Paulo, 09 de maio de 2012. Tatiane Zornoff Vieira - Secretária. 
JUCESP nº 230.422/12-3 em 31/05/2012. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Gráfica e Editora Anglo S.A.
CNPJ/MF nº 49.323.314/0001-14 - NIRE 35.300.389.379

Ata da Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 20 de Dezembro de 2011
Data, Hora e Local: Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2011, às 14 horas, na sede da Gráfica e Editora Anglo S.A. (“Sociedade”), 
na Capital  do Estado de São Paulo, na Rua Gibraltar, 368, Santo Amaro. Presença: Acionista representando a totalidade do capital social. 
Mesa: Presidente - Marcelo Vaz Bonini; Secretário - Mauro Catucci. Convocação: Dispensada nos termos do parágrafo 4º, do artigo 124, da Lei
nº 6.404/76. Ordem do Dia: Deliberar acerca das seguintes matérias: (i) Alteração do objeto social da Sociedade; (ii) Aumento do capital social 
da Sociedade mediante a capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital realizado pela acionista Abril Educação S.A., 
no montante de R$ 84.884.921,72 (oitenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e dois 
centavos); e (iii) Abertura de filial da Sociedade na Capital do Estado de São Paulo. Deliberações Tomadas pela Única Acionista da
Sociedade: (i) Aprovada a alteração do objeto social da Sociedade para inclusão da atividade de mantenedora de colégio. (ii) Em razão da
deliberação aprovada no item “i” acima, fica aprovada a nova redação do Artigo 2.1 do Estatuto Social da Sociedade, que passa a viger com a 
seguinte redação: “2.1. A Companhia tem por objeto social: i) a prestação de serviços educacionais, através da criação e manutenção de cursos 
preparatórios às escolas superiores, médias e profissionais, bem como, para concursos públicos e agenciamento de propaganda; ii) a
impressão, a composição, inclusive artística, a fotolitografia, iconografia e a edição de livros, apostilas, revistas, revistas especializadas,
cadernos, jornais, discos, fitas, CDs, CD-ROMS e similares, e outros materiais gravados; iii) a compra, a venda, a produção, a reprodução, 
a distribuição, a importação e a exportação de livros, jornais, revistas, apostilas, papel, materiais didáticos e científicos, e recursos áudio visuais 
e similares; iv) a comercialização e representação de materiais de escritório, como: lápis, canetas, borrachas, réguas, estojos, porta crachás,
mouse pad, adesivos e similares; materiais de armarinho, como: camisetas, lenços, bonés, mochilas, uniforme, sacolas, bolsas, chaveiros,
bichos de pelúcia, xícaras, relógios e similares; material de papelaria, como: envelopes de carta, envelopes de ofício, blocos de anotações, 
papéis de carta, pastas e similares; e material promocional, como: cartazes, banners, reprints, outdoors, folders, folhetos e similares; 
v) atividades de banco de dados e distribuição on line de conteúdo eletrônico; vi) participação no capital de outras sociedades como acionista ou 
sócia; vii) prestação de serviços de treinamento especializado para professores e gestores escolares, atividades de workshops, reuniões e 
palestras; e viii) exercício da atividade de mantenedora de colégio.” (iii) Aprovado o aumento do capital social da Sociedade mediante 
a capitalização de adiantamentos para futuro aumento de capital realizados pela acionista Abril Educação S.A., no montante de 
R$ 84.884.921,72 (oitenta e quatro milhões, oitocentos e oitenta e quatro mil, novecentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos),
passando o capital social da Sociedade de R$ 156.273.753,00 (cento e cinquenta e seis milhões, duzentos e setenta e três mil, setecentos e
cinquenta e três reais) para R$ 241.158.674,72 (duzentos e quarenta e um milhões, cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e quatro 
reais e setenta e dois centavos), sem emissão de novas ações. (iv) Em razão da deliberação aprovada no item “iii” acima, fica aprovada a nova 
redação do Artigo 3.1 do Estatuto Social da Sociedade, conforme segue: “3.1 O capital social da Companhia é de R$ 241.158.674,72 (duzentos 
e quarenta e um milhões, cento e cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e quatro reais e setenta e dois centavos), dividido em 156.273.753
(cento e cinquenta e seis milhões, duzentas e setenta e três mil, setecentas e cinquenta e três) ações ordinárias, sem valor nominal, totalmente
subscritas e integralizadas.” (v) Aprovada a abertura de filial da Sociedade na Capital do Estado de São Paulo, situada na Rua Antônio Camardo
nº 114, 118 e 120, Vila Gomes Cardim, CEP  03309-060, a qual desenvolverá a seguinte atividade: a prestação de serviços educacionais, 
através da criação e manutenção de cursos preparatórios às escolas superiores, médias e profissionais. Lavratura da Ata: Autorizada a 
lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do § 1º, do artigo 130, da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar,  
e ninguém desejando manifestar-se, encerrou-se a assembleia, cuja ata vai assinada pela única acionista da Sociedade. São Paulo, 
20 de dezembro de 2011. Presidente da Mesa: Marcelo Vaz Bonini; Secretário da Mesa: Mauro Catucci. Única acionista: Abril Educação S.A. 
(por Marcelo Schmidt e Daniela Ungari da Costa Menusier). Confere com o original. Visto da Advogada: Juliana Tsai Hayashi - OAB/SP
nº 226.444; Mauro Catucci - Secretário da Mesa. JUCESP/NIRE nº 3590424913-1 em 30/01/2012. Kátia Regina Bueno de Godoy -  
Secretária Geral. JUCESP nº 46.024/12-8 em 30/01/2012. Gisela  Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Comercial Cabo TV São Paulo S.A.
CNPJ/MF nº 65.791.444/0001-38 - NIRE 35.300.341.465

Ata de Assembleia Geral Ordinária Realizada em 28 de Março de 2012
Data, Hora e Local: Em 28 de março de 2012, às 14 horas, na sede da Comercial Cabo TV São Paulo S.A., localizada na Capital do Estado de 
São Paulo, na Rua Doutor Rafael Barros, 209, 6º andar, conjunto 601, Paraíso (“Sociedade”). Presença: Acionistas representando a totalidade 
do capital social. Presentes também os administradores da Sociedade, bem como o representante dos auditores independentes, Sr. Alexandre
Hoeppers da Ernst & Young Terco - Auditores Independentes S.S. e Marcelo Vaz Bonini, membro do Conselho Fiscal da Sociedade. Mesa: 
Presidente - Laura Goulart de Andrade e Almeida Cerdeira; Secretário - Manoel Bizarria Guilherme Neto. Convocação: Dispensada nos termos
do Art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76. Lavratura da Ata: Autorizada a lavratura da ata na forma de sumário, nos termos do Art. 130, § 1º, da Lei 
nº 6.404/76. Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2011, acompanhadas do parecer emitido pelos auditores
independentes; (ii) deliberar sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado e de distribuição de dividendos;
(iii) fixar a remuneração global anual dos administradores para o exercício social do ano de 2012. Em Assembleia Geral Extraordinária:
(iv) deliberar acerca do aumento do capital social da Sociedade mediante capitalização de dividendos a serem recebidos pelos acionistas.
Deliberações Tomadas pela Unanimidade de Votos dos Acionistas: Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Os acionistas da Sociedade
aprovaram o relatório e as contas da administração, bem como as demonstrações financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 
31.12.2011, publicados em 23.03.2012 no Diário Oficial do Estado de São Paulo, volume 122, número 56, caderno Empresarial 2, páginas 48 a
50, e no jornal Folha de São Paulo, caderno balançosp, páginas 05 a 07, acompanhados do parecer emitido pelos auditores independentes.
(ii) Os acionistas aprovaram a destinação do lucro líquido relativo ao exercício social encerrado, correspondente a R$ 8.369.449,99 
(oito milhões, trezentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), nos seguintes termos: 
(a) à absorção dos prejuízos acumulados no valor de R$ 2.649.371,84 (dois milhões, seiscentos e quarenta e nove mil, trezentos e setenta um
reais e oitenta e quatro centavos); (b) R$ 286.003,91 (duzentos e oitenta e seis mil e três reais e noventa e um centavos) à constituição de reserva 
legal; (c) R$ R$ 4.075.555,68 (quatro milhões, setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos) à conta de
retenção de lucros, conforme o disposto no Art. 18, § 3º, do Estatuto Social da Sociedade. Os acionistas aprovaram, ainda, nos termos do Art. 18, 
§ 2º, do Estatuto Social da Sociedade, a distribuição de dividendos, no montante total de R$ 1.358.518,56 (um milhão, trezentos e cinquenta e 
oito mil, quinhentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos), a serem distribuídos na proporção de sua participação no capital social da
Sociedade, e pagos em até 60 (sessenta) dias a contar da presente data. (iii) Os acionistas deliberaram pela não fixação da remuneração global 
anual dos administradores da Sociedade, para o exercício social do ano de 2012, incluindo benefícios de qualquer natureza e verbas de
representação. Em Assembleia Geral Extraordinária: (iv) Foi aprovado o aumento do capital social da Sociedade, mediante a capitalização
dos dividendos ora distribuídos aos acionistas na proporção de sua participação no capital social da Sociedade, realizado pelos acionistas 
Telefônica Brasil S.A. e Lemontree Participações S.A. no montante de R$ 1.358.518,56 (um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil, quinhentos
e dezoito reais e cinquenta e seis centavos), passando o capital social da Sociedade de R$ 31.969.724,36 (trinta e um milhões, novecentos e
sessenta e nove mil, setecentos e vinte e quatro reais e trinta e seis centavos) para R$ 33.328.242,92 (trinta e três milhões, trezentos e vinte e 
oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos), sem emissão de novas ações. (v) Em razão da deliberação (iv) acima,
foi aprovada a nova redação do caput do Artigo 4º do Estatuto Social da Sociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 4º. 
O capital social é de R$ 33.328.242,92 (trinta e três milhões, trezentos e vinte e oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e dois
centavos), dividido em 31.969.726 (trinta e uma milhões, novecentas e sessenta e nove mil e setecentas e vinte e seis) ações, todas nominativas 
sem valor nominal, sendo 15.984.863 (quinze milhões, novecentas e oitenta e quatro mil e oitocentas e sessenta e três) ações ordinárias e
15.984.863 (quinze milhões, novecentas e oitenta e quatro mil e oitocentas e sessenta e três) ações preferenciais, estas últimas conversíveis
conforme as condições estabelecidas no parágrafo 4º deste artigo.”. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e ninguém desejando
manifestar-se, encerrou-se a presente assembleia, cuja ata vai assinada pela totalidade dos presentes. São Paulo, 28 de março de 2012. 
Presidente da Mesa: Laura Goulart de Andrade e Almeida Cerdeira; Secretário da Mesa: Manoel Bizarria Guilherme Neto. Acionistas: Telefônica 
Brasil S.A. (p. Gilmar Roberto Pereira Camurra e Breno Rodrigo Pacheco de Oliveira), Lemontree Participações S.A. (p. Marcelo Vaz Bonini e
Laura Goulart de Andrade e Almeida Cerdeira) e Laura Goulart de Andrade e Almeida Cerdeira. Confere com o original. Visto da Advogada: 
Juliana Tsai Hayashi - OAB/SP nº 226.444. Manoel Bizarria Guilherme Neto - Secretário da Mesa. JUCESP nº 251.995/12-4 em 14/06/2012. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Pregão Presencial n.º 003/2012 
Processo n.º 065/2012

Objeto: Contratação de Prestação de Serviços Terceirizados de Transporte Escolar
de Alunos da Rede Municipal de Ensino.
Linha 01 – Sergio Vieira Ribeiro - R$ 24.192,70
Linha 02 – Marialdo Augusto Cordeiro de Souza - R$ 21.054,00
Linha 03 – Sergio Vieira Ribeiro - R$ 30.800,00
Linha 04 – Clóvis Correa de Aquino - R$ 15.579,20
Linha 05 – Daniel Batista de Gouveia - R$ 17.908,00
Linha 06 – Liliane de Aquino Silva - R$ 16.192,00
Linha 07 – Antonio Soares de Jesus - R$ 25.885,44
Linha 08 – Jonas Eduardo de Oliveira - R$ 24.076,80
Linha 09 – Nésio Ursolino da Mota - R$ 22.053,36
Linha 10 – Adenilson Soares de Jesus - R$ 27.118,08
Linha 11 – Liliane de Aquino Silva - R$ 10.593,00
Linha 12 – Edison Alves de Matos - R$ 27.007,20
Linha 13 – Jair Carlos dos Santos - R$ 13.559,04
Linha 14 – Deivis Gouveia - R$ 15.677,64
Linha 16 – Silvio Fernando Cunha - R$ 27.118,08
Linha 17 – Márcia Novais Machado Mariani Passos - R$ 19.437,00
Linha 18 – Antonio Tomas de Lima Júnior - R$ 16.429,00
Linha 19 – Nilton Martins Nunes Filho - R$ 14.977,60
Linha 20 – Sadraque Correa Nunes - R$ 17.265,60
Linha 21 – Maria Celina Almeida de Moraes - R$ 22.572,00
Linha 22 – Deivis Gouveia - R$ 15.675,00
Linha 23 – Valdenício dos Santos - R$ 22.712,80
Linha 24 – Edvaldo de Freitas - R$ 25.520,00
Linha 25 – Paulo Rubens Quina de Aguiar - R$ 21.054,00
Linha 26 – Sofia do Rosário Mella Mella - R$ 12.980,00
Linha 27 – Norma Aparecida Barbosa Ganança - R$ 22.748,00
Linha 28 – Edvaldo de Freitas - R$ 18.821,00
Linha 29 – Norma Apararecida Barbosa Ganança - R$ 11.145,20
Linha 30 – Ilsa Vassão Fernandes - R$ 10.659,00
Linha 31 – Marcos Pereira Vassão - R$ 22.404,80
Linha 32 – Rita Luciana Pereira Vassão - R$ 27.878,40
Linha 33 – Marcos Pereira Vassão - R$ 17.556,00
Linha 34 – Ilsa Vassão Fernandes - R$ 26.961,00
Linha 35 – Melani Batista da Silva Gouveia - R$ 24.534,40
Linha 36 – Antonio Soares de Jesus - R$ 15.532,40
Linha 37 – Daniel Pereira Vassão - R$ 31.680,00
Linha 38 – Jair Carlos dos Santos - R$ 22.492,80
Linha 39 – César Pereira Vassão - R$ 22.413,60
Linha 40 – Melani Batista da Silva Gouveia - R$ 17.226,00
Linha 41 – César Pereira Vassão - R$ 20.046,40
Linha 42 – Marcia Novaes Machado Mariani Passos - R$ 10.890,00
Linha 43 – Marcia Novaes Machado Mariani Passos - R$ 18.513,00
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 23 jun. 2012, Economia & Negócio, p. B23.




