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                               (v) Diretor de Relações com Investidores: (a) coordenar, administrar, dirigir e supervisionar o 
trabalho de relações com o mercado de capitais, representar a Companhia perante acionistas, investidores, analis-
tas de mercado, a CVM, as Bolsas de Valores, o Banco Central do Brasil e os demais órgãos relacionados às ati-
vidades desenvolvidas no mercado de capitais, no Brasil e no exterior; (b) prestar todas as informações exigidas 
pela legislação e regulamentação do mercado de valores mobiliários; e (c) planejar e executar políticas de gestão 
em sua área de competência; (vi) Diretores Executivos sem designação especial: desempenhar as funções que 
lhes forem atribuídas pelo Conselho de Administração ou pelo Diretor Presidente, na consecução do objeto social 
da Companhia. Artigo 24 - A Companhia será representada ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, com ob-
servância dos seguintes critérios: (i) nas assembleias gerais de acionistas e reuniões de quotistas de sociedades 
das quais a Companhia seja acionista ou quotista, por 02 diretores em conjunto, sendo um deles o Diretor Presi-
dente, mediante prévia autorização do Conselho de Administração, que indicará a forma do voto a ser proferido; 
(ii) nos atos ou operações que criem obrigações para a Companhia ou exonerem terceiros de obrigações para 
com a Companhia, (a) por 02 diretores em conjunto, quando envolverem valor agregado de até R$ 15.000.000,00; 
(b) por 02 diretores em conjunto, sendo um deles o Diretor Presidente, quando envolverem valor agregado su-
perior a R$ 15.000.000,00 e até R$ 60.000.000,00, com prévia autorização do Comitê de Alçadas, mencionado 
nos Parágrafos 3º ao 5º deste Artigo; e (c) por 02 diretores em conjunto, sendo um deles o Diretor Presidente, 
mediante prévia autorização do Conselho de Administração, quando envolverem valor agregado superior a 
R$ 60.000.000,00; (iii) na outorga de procuração, por 02 diretores em conjunto, sendo um deles o Diretor Presi-
dente, observada a necessidade de aprovação prévia do Conselho de Administração para negócios de valor 
agregado acima de R$ 60.000.000,00, nos termos deste Estatuto Social; e (iv) nos demais atos ou operações, 
por 02 diretores em conjunto. § 1º - As procurações outorgadas pela Companhia devem conter poderes especí-
ficos e prazo de vigência determinado, entendendo-se como tal as procurações cuja vigência tem seu término 
expressamente vinculado à prática do ato ou operação para as quais são especificamente outorgadas. § 2º - Sem 
prejuízo do disposto no § 1º deste Artigo 24, as procurações para fins judiciais, salvo revogação expressa, são 
outorgadas pela Companhia pelo tempo de duração dos processos nelas especificados. § 3º - Os atos de valor 
agregado superior a R$ 15.000.000,00 e até R$ 60.000.000,00 deverão ser previamente aprovados pelo Comitê de 
Alçadas. § 4º - A Companhia terá um Comitê de Alçadas, que terá funções de órgão colegiado da Companhia para 
fins de definição dos limites de atuação dos Diretores, composto por 04 membros, quais sejam, o Presidente do 
Conselho de Administração, o Vice-Presidente do Conselho de Administração, o Diretor Presidente e o Diretor Vi-
ce-Presidente Financeiro. § 5º - Os membros do Comitê de Alçadas deverão participar das reuniões para as quais 
serão previamente convocados, mediante carta com aviso de recebimento, fac-símile ou mensagem eletrônica, 
pelo Presidente do Conselho de Administração ou por qualquer membro do próprio Comitê de Alçadas ou da Dire-
toria da Companhia. As reuniões, que ocorrerão, preferencialmente, na sede ou em uma das filiais da Companhia, 
e que poderão se dar de forma não presencial, mediante conferência telefônica, serão lavradas em ata, em livro 
próprio, que serão arquivadas na sede da Companhia. § 6º - O quórum de instalação e de deliberação das reuniões 
do Comitê de Alçadas se perfaz com a presença de 02 dos seus membros, sendo um deles necessariamente o 
Presidente do Conselho de Administração, que terá o voto de qualidade no caso de empate. Artigo 25 - São ex-
pressamente vedados, sendo nulos e ineficazes em relação à Companhia, os atos praticados por conselheiros, 
diretores, procuradores ou funcionários, em negócios estranhos ao objeto social, neles incluídos a prestação de 
fiança, aval, endosso ou quaisquer garantias não relacionadas ao objeto social ou contrários ao disposto neste 
Estatuto Social. Capítulo V - Comitê de Auditoria - Artigo 26 - A Companhia terá um comitê de auditoria (“Comi-
tê de Auditoria”), que se reportará ao Conselho de Administração, com as atribuições e encargos estabelecidos na 
regulamentação em vigor e no seu regimento interno. § 1º - O Comitê de Auditoria será composto por 3 membros, 
sendo 2 deles independentes, com mandato de 1 ano, renovável, a critério do Conselho de Administração. § 2º - 
São atribuições do Comitê de Auditoria, além daquelas previstas na regulamentação em vigor e em seu regimento 
interno: (i) opinar sobre a contratação e destituição do auditor independente para a elaboração de auditoria externa 
independente ou para qualquer outro serviço; (ii) supervisionar as atividades: (ii.1.) dos auditores independentes, 
a fim de avaliar: (ii.1.1) a sua independência; (ii.1.2.) a qualidade dos serviços prestados; e (ii.1.3.) a adequação 
dos serviços prestados às necessidades da Companhia; (ii.2.) da área de controles internos da Companhia; (ii.3.) 
da área de auditoria interna da Companhia; e (ii.4.) da área de elaboração das demonstrações financeiras da 
Companhia; (iii) monitorar a qualidade e integridade: (iii.1.) dos mecanismos de controles internos; (iii.2.) das infor-
mações trimestrais, demonstrações intermediárias e demonstrações financeiras da Companhia; e (iii.3.) das infor-
mações e medições divulgadas com base em dados contábeis ajustados e em dados não contábeis que acrescen-
tem elementos não previstos na estrutura dos relatórios usuais das demonstrações financeiras; (iv) avaliar e 
monitorar as exposições de risco da Companhia, podendo inclusive requerer informações detalhadas de políticas 
e procedimentos relacionados com: (iv.1.) a remuneração da administração; (iv.2.) a utilização de ativos da Com-
panhia; e (iv.3.) as despesas incorridas em nome da Companhia; (v) avaliar e monitorar, juntamente com a admi-
nistração e a área de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas realizadas pela 
Companhia e suas respectivas evidenciações; e (vi) elaborar relatório semestral, se necessário, e, obrigatoriamen-
te, relatório anual resumido, este a ser apresentado juntamente com as demonstrações financeiras, contendo a 
descrição de: (vi.1.) suas atividades, os resultados e conclusões alcançados e as recomendações feitas; e (vi.2.) 
quaisquer situações nas quais exista divergência significativa entre a administração da companhia, os auditores 
independentes e o Comitê em relação às demonstrações financeiras da Companhia. Capítulo VI - Conselho Fis-
cal - Artigo 27 - O Conselho Fiscal da Companhia, com as atribuições e poderes estabelecidos na Lei das Socie-
dades por Ações, será composto de no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros titulares e igual número de suplentes, 
acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral, dentre pessoas residentes no País, desde que preencham os 
requisitos legais para o cargo. § 1º - O Conselho Fiscal funciona de maneira não permanente, instalando-se, ape-
nas, quando assim decidir a Assembleia Geral, obedecidas sempre as disposições previstas em lei e no presente 
Estatuto Social. § 2º - A posse dos membros do Conselho Fiscal estará condicionada à prévia subscrição do Termo 
de Anuência dos Membros do Conselho Fiscal, nos termos do disposto no Regulamento do Novo Mercado, bem 
como ao atendimento dos requisitos legais aplicáveis. Capítulo VII - Exercício Social, Distribuições e Reservas 
- Artigo 28 - O exercício social da Companhia se inicia em 1º de janeiro e se encerra em 31 de dezembro de cada 
ano. Ao final de cada exercício social, serão levantadas as demonstrações financeiras relativas ao exercício social 
findo, a serem apresentadas ao Conselho de Administração e à Assembleia Geral. § Único - Fará parte das de-
monstrações financeiras do exercício, proposta da administração sobre a destinação a ser dada ao lucro líquido, 
com observância do disposto neste Estatuto Social e na Lei das Sociedades por Ações. Artigo 29 - O lucro líquido 
do exercício terá a seguinte destinação: (i) 5% para a constituição da reserva legal, até que ela atinja os limites fi-
xados em lei; (ii) o necessário, quando for o caso, para a constituição da reserva para contingências, nos termos 
do Artigo 195 da Lei das Sociedades por Ações; (iii) o valor necessário para o pagamento do dividendo mínimo 
obrigatório, que será de 25% do lucro líquido do exercício, ajustado nos termos do Artigo 202 da Lei das Socie-
dades por Ações; e (iv) a Companhia manterá a reserva de lucros estatutária denominada “Reserva Especial”, 
que terá por fim reforçar o capital de giro e financiar a manutenção, expansão e do desenvolvimento das ativida-
des que compõem o objeto social da Companhia e/ou de suas controladas, inclusive por meio da subscrição de 
aumentos de capital ou criação de novos empreendimentos, a qual será formada com até 75% do lucro líquido 
de cada exercício e cujo saldo, somado aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas a reserva de lu-
cros a realizar e a reserva para contingências, não poderá ultrapassar 100% do capital social subscrito da 
Companhia. § Único - O saldo remanescente, após atendidas as disposições contidas nos itens deste Artigo 29, 
terá a destinação a ser determinada pela Assembleia Geral de acionistas, com base na proposta da administra-
ção, conforme o disposto nos Artigos 176, § 3º, e 196 da Lei das Sociedades por Ações, observadas as dispo-
sições contidas no Artigo 134, § 4º, da referida Lei. Caso o saldo das reservas de lucros ultrapasse o capital 
social, a Assembleia Geral deliberará sobre a aplicação do excesso na integralização ou no aumento do capital 
social ou, ainda, na distribuição de dividendos adicionais aos acionistas. Artigo 30 - Por deliberação do Conse-
lho de Administração, a Companhia pode pagar aos seus acionistas juros sobre o capital próprio, os quais serão 
imputados ao dividendo obrigatório de que trata o Artigo 29 acima, integrando tal valor o montante dos dividen-
dos distribuídos pela Companhia para todos os efeitos. Artigo 31 - A Companhia poderá levantar balanços se-
mestrais ou em períodos menores e declarar, por deliberação do Conselho de Administração, dividendos à 
conta do lucro apurado nesses balanços, por conta do total a ser distribuído ao término do respectivo exercício, 
observadas as limitações previstas em lei. Os dividendos assim declarados constituem antecipação do dividendo 
obrigatório a que se refere o Artigo 29 acima. § 1º - Por deliberação do Conselho de Administração, a Companhia 

pode, até os limites legais, declarar dividendos à conta de reservas de lucros existentes no último balanço anual, 
semestral ou intermediário. § 2º - Os dividendos não reclamados por qualquer acionista no prazo de 03 anos da 
data da deliberação de sua distribuição reverterão em favor da Companhia, sendo que não incidirão juros sobre 
tal montante. Capítulo VIII - Alienação de Controle - Artigo 32 - A alienação de Controle da Companhia, tanto 
por meio de uma única operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a condi-
ção, suspensiva ou resolutiva, de que o Adquirente se obrigue a efetivar oferta pública de aquisição das ações 
dos demais acionistas da Companhia, observando as condições e os prazos previstos na legislação vigente e no 
Regulamento do Novo Mercado, de forma a assegurar- lhes tratamento igualitário àquele dado ao Acionista 
Controlador Alienante. § Único - A oferta pública de que trata esse Artigo será exigida ainda: (i) quando houver 
cessão onerosa de direitos de subscrição de ações e de outros títulos ou direitos relativos a valores mobiliários 
conversíveis em ações, que venha a resultar na Alienação do Controle da Companhia; ou (ii) em caso de aliena-
ção do controle de sociedade que detenha o Poder de Controle da Companhia, sendo que, nesse caso, o Acio-
nista Controlador Alienante ficará obrigado a declarar à BM&FBOVESPA o valor atribuído à Companhia nessa 
alienação e anexar documentação que comprove esse valor. Artigo 33 - Aquele que adquirir o Poder de Contro-
le, em razão de contrato particular de compra de ações celebrado com o Acionista Controlador, envolvendo 
qualquer quantidade de ações, estará obrigado a: (i) efetivar a oferta pública referida no Artigo 32 deste Estatu-
to Social; e (ii) pagar, nos termos a seguir indicados, quantia equivalente à diferença entre o preço da oferta 
pública e o valor pago por ação eventualmente adquirida em bolsa nos 06 meses anteriores à data da aquisição 
do Poder de Controle, devidamente atualizado até a data do pagamento. Referida quantia deverá ser distribuída 
entre todas as pessoas que venderam ações da Companhia nos pregões em que o Adquirente realizou as aqui-
sições, proporcionalmente ao saldo líquido vendedor diário de cada uma, cabendo à BM&FBOVESPA operacio-
nalizar a distribuição, nos termos de seus regulamentos. Artigo 34 - A Companhia não registrará qualquer 
transferência de ações para o Adquirente ou para aquele(s) que vier(em) a deter o Poder de Controle, enquanto 
este(s) não subscrever(em) o Termo de Anuência dos Controladores a que se refere o Regulamento do Novo 
Mercado. Artigo 35 - Nenhum Acordo de Acionistas que disponha sobre o exercício do Poder de Controle pode-
rá ser registrado na sede da Companhia enquanto os seus signatários não tenham subscrito o Termo de Anuên-
cia dos Controladores a que se refere o Regulamento do Novo Mercado. Capítulo IX - Cancelamento de Regis-
tro de Companhia Aberta - Artigo 36 - Na oferta pública de aquisição de ações, a ser feita pelo Acionista 
Controlador ou pela Companhia, para o cancelamento do registro de companhia aberta, o preço mínimo a ser 
ofertado deverá corresponder ao Valor Econômico apurado no laudo de avaliação elaborado nos termos dos 
Parágrafos 1º e 2º deste Artigo respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. § 1º - O laudo de 
avaliação referido no caput deste Artigo deverá ser elaborado por instituição ou empresa especializada, com 
experiência comprovada e independência quanto ao poder de decisão da Companhia, de seus Administradores 
e/ou do(s) Acionista(s) Controlador(es), além de satisfazer os requisitos do § 1º do Artigo 8º da Lei Sociedades 
por Ações, e conter a responsabilidade prevista no § 6º desse mesmo Artigo. § 2º - A escolha da instituição ou 
empresa especializada responsável pela determinação do Valor Econômico da Companhia é de competência 
privativa da assembleia geral, a partir da apresentação, pelo Conselho de Administração, de lista tríplice, deven-
do a respectiva deliberação, não se computando os votos em branco, ser tomada pela maioria dos votos dos 
acionistas representantes das Ações em Circulação presentes naquela assembleia, que, se instalada em primei-
ra convocação, deverá contar com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 20% do total de Ações 
em Circulação, ou que, se instalada em segunda convocação, poderá contar com a presença de qualquer núme-
ro de acionistas representantes das Ações em Circulação. § 3º - Os custos incorridos com a elaboração do laudo 
serão arcados pelo acionista que estiver realizando a oferta pública de aquisição de ações. § 4º - Quando for 
informada ao mercado a decisão de se proceder ao cancelamento de registro de companhia aberta, o Acionista 
Controlador ou a Companhia deverá informar o valor máximo por ação pelo qual formulará a oferta pública de 
aquisição de ações. A oferta pública de aquisição de ações ficará condicionada a que o valor apurado no laudo 
de avaliação não seja superior ao valor divulgado pelo Acionista Controlador ou a Companhia, conforme o caso. 
Se o Valor Econômico, apurado na forma deste Artigo 36, for superior ao valor informado pelo Acionista Contro-
lador ou a Companhia, conforme o caso, a decisão referida neste Artigo ficará automaticamente cancelada, ex-
ceto se Acionista Controlador ou a Companhia, conforme o caso, concordar expressamente em formular a 
oferta pública de aquisição de ações pelo Valor Econômico apurado, devendo o Acionista Controlador ou a 
Companhia, conforme o caso, divulgar ao mercado a decisão que tiver adotado. Capítulo X - Saída do Novo 
Mercado - Artigo 37 - Caso seja deliberada a saída da Companhia do Novo Mercado para que os valores mo-
biliários por ela emitidos passem a ser admitidos para negociação fora do Novo Mercado, ou em virtude de 
operação de reorganização societária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus va-
lores mobiliários admitidos à negociação no Novo Mercado no prazo de 120 dias contados da data da assem-
bleia geral que aprovou a referida operação, o Acionista Controlador deverá efetivar oferta pública de aquisição 
das ações pertencentes aos demais acionistas da Companhia, no mínimo, pelo respectivo Valor Econômico, a 
ser apurado em laudo de avaliação elaborado nos termos dos Parágrafos 1º e 2º do Artigo 36, respeitadas as 
normas legais e regulamentares aplicáveis. Artigo 38 - Na hipótese de não haver Acionista Controlador, caso 
seja deliberada a saída da Companhia do Novo Mercado para que os valores mobiliários por ela emitidos pas-
sem a ser admitidos para negociação fora do Novo Mercado, ou em virtude de operação de reorganização so-
cietária, na qual a sociedade resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à 
negociação no Novo Mercado no prazo de 120 dias contados da data da assembleia geral que aprovou a referi-
da operação, a saída estará condicionada à realização da oferta pública de aquisição de ações nas mesmas 
condições previstas no Artigo acima. § 1º - A referida assembleia geral deverá definir o(s) responsável(is) pela 
realização da oferta pública de aquisição de ações, o(s) qual(is), presentes na assembleia, deverá(ao) assumir 
expressamente a obrigação de realizar a oferta. § 2º - Na ausência de definição dos responsáveis pela realiza-
ção da oferta pública de aquisição de ações, no caso de operação de reorganização societária, na qual a com-
panhia resultante dessa reorganização não tenha seus valores mobiliários admitidos à negociação no Novo 
Mercado, caberá aos acionistas que votaram favoravelmente à reorganização societária realizar a referida oferta. 
Artigo 39 - A saída da Companhia do Novo Mercado em razão de descumprimento de obrigações constantes 
do Regulamento do Novo Mercado está condicionada à efetivação de oferta pública de aquisição de ações, no 
mínimo, pelo Valor Econômico das ações, a ser apurado em laudo de avaliação de que trata o Artigo 36 deste 
Estatuto Social, respeitadas as normas legais e regulamentares aplicáveis. § 1º - O Acionista Controlador deve-
rá efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput deste Artigo. § 2º - Na hipótese de não haver 
Acionista Controlador e a saída do Novo Mercado referida no caput decorrer de deliberação da assembleia geral, 
os acionistas que tenham votado a favor da deliberação que implicou o respectivo descumprimento deverão 
efetivar a oferta pública de aquisição de ações prevista no caput. § 3º - Na hipótese de não haver Acionista 
Controlador e a saída do Novo Mercado referida no caput ocorrer em razão de ato ou fato da administração, os 
Administradores da Companhia deverão convocar assembleia geral de acionistas cuja ordem do dia será a deli-
beração sobre como sanar o descumprimento das obrigações constantes do Regulamento do Novo Mercado ou, 
se for o caso, deliberar pela saída da Companhia do Novo Mercado. § 4º - Caso a Assembleia Geral mencionada 
no § 3º acima delibere pela saída da Companhia do Novo Mercado, a referida assembleia geral deverá definir 
o(s) responsável(is) pela realização da oferta pública de aquisição de ações prevista no caput, o(s) qual(is), 
presente(s) na assembleia, deverá(ao) assumir expressamente a obrigação de realizar a oferta. Capítulo XI - Da 
Liquidação - Artigo 40 - A Companhia não pode dissolver-se ou entrar em liquidação, salvo nos casos previstos 
em lei, competindo à Assembleia Geral estabelecer o modo de liquidação e eleger, além do(s) liquidante(s), os 
membros do Conselho Fiscal, que deverá funcionar no período de liquidação, fixando-lhes os poderes e remune-
ração. Capítulo XII - Arbitragem - Artigo 41 - A Companhia, seus acionistas, Administradores e os membros do 
Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, perante a Câmara de Arbitragem do Mercado, toda 
e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada com ou oriunda, em especial, da apli-
cação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus efeitos, das disposições contidas na Lei das Sociedades 
por Ações, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do 
Brasil e pela CVM, bem como nas demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral, 
além daquelas constantes do Regulamento do Novo Mercado, do Regulamento de Arbitragem, do Regulamento de 
Sanções e do Contrato de Participação do Novo Mercado. Capítulo XIII - Disposições Gerais - Artigo 42 - Os 
termos definidos neste Estatuto Social que não tiverem seu significado expressamente definido neste documento 
ou na Lei das Sociedades por Ações terão o significado que lhes é atribuído no Regulamento do Novo Mercado.

(continuação)

Patente Participações S/A.
CNPJ/MF nº 61.790.390/0001-35 - NIRE 35300000463

Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data/hora/local: 11/09/2014, às 10:00 horas, na sede social em São 
Paulo/SP. Convocação: Dispensada conforme o disposto do artigo 
124 § 4º da lei 6.404/1976. Presença: 100%. Mesa: Presidente - 
Ricardo de Almeida Prado Amaral; Secretário - Manoel Francisco 
Pires da Costa. Deliberações: “Aprovadas, por unanimidade” 1) Al-
teração do Estatuto Social em seu Capítulo II - Objeto Social Artigo 
4º, que passa a ter a seguinte redação: Capítulo II - Objeto Social 
- Artigo 4º - A Sociedade tem por Objeto Social: a) A administração 
de bens próprios e b) A participação em outras sociedades como 
sócia, quotista ou acionista. 2) Diante desta alteração, os acionistas 
decidem consolidar o Estatuto Social da Sociedade que encontra-se 
arquivado na sede social. Encerramento: Nada mais, foi lavrada a 
presente Ata, que, lida e achada conforme, vai todos os presentes 
assinada. São Paulo 11/09/2014. Mesa: Ricardo de Almeida Pra-
do Amaral - Presidente; Manoel Francisco Pires da Costa - Secre-
tário. Acionistas: Lunapar Participações Ltda. representada pelo 
seu sócio Luiz Fernando Nazarian; Manoel Francisco Pires da Cos-
ta, Advest Administração e Participações S/C. Ltda., representada 
por seu sócio, Ricardo de Almeida Prado Amaral. A presente Ata 
é cópia fiel da original. JUCESP n° 458.270/14-3 em 13/11/2014.

ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DA 
POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE SÃO 

PAULO – ADPESP 
CNPJ 62.639.711/0001-68 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
A PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS DELEGADOS DA POLÍCIA 
CIVIL DO ESTADO DE SÃO PAULO – ADPESP, no uso de suas 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 31 inciso II, combinado 
com os artigos 20 e 22 inciso I do Estatuto Social pelo presente edital, 
CONVOCA os senhores associados para reunirem-se em Assembleia 
Geral Ordinária, a realizar-se no dia 12 de dezembro do corrente ano, 
sexta-feira, às 10h00 em primeira convocação com a presença da 
maioria dos associados e às 10h30 em segunda convocação, com 
qualquer número de associados, por meio do voto da maioria simples, 
sendo permitido voto por procuração, no auditório “Doutor Ivair de 
Freitas Garcia”, situado na sede social da entidade, localizada na Av. 
Ipiranga, 919, 9º andar, São Paulo – Capital, a fim de deliberarem 
sobre: Apresentação das atividades sociais do ano, balanço do 
exercício do ano e previsão orçamentária para o exercício seguinte. São 
Paulo 26 de novembro de 2014. Marilda Aparecida Pansonato Pinheiro 
- Presidente ADPESP 

EMPRESA DE PESQUISA, 
TECNOLOGIA E SERVIÇOS DA 

UNIVERSIDADE DE TAUBATÉ – EPTS 
CNPJ/Nº CNPJ/No 48.980.213/0001-53 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - EDITAL N° 02/2014 
A EPTS - Empresa de Pesquisa, Tecnologia e Serviços da Unitau, no uso 
de suas atribuições legais, tendo em vista o CONVÊNIO DE 
COOPERAÇÃO PEDAGÓGICO-TÉCNICO-CIENTIFICO, e o seu
TERMO ADITIVO Nº 01/2013, celebrado com a UNIVERSIDADE DE
TAUBATÉ, para desenvolvimento das atividades de graduação na 
modalidade EAD- Educação a Distância da UNITAU, torna pública a 
abertura de inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para 
Cadastro Reserva (CR), especificados no Quadro I do referido Edital, sob
o Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). O Processo 
Seletivo Simplificado será regido pelas Instruções Especiais, parte 
integrante deste Edital, e sua organização e aplicação, correção e 
relatório final ficarão a cargo da EPTS - Empresa de Pesquisa, Tecnologia
e Serviços da Universidade de Taubaté. O Edital completo e seus anexos 
estarão disponibilizados no site da EPTS (www.epts.com.br). Informações 
telefone: 015-12-3629-2998 ou 3632-2277 (Setor de Concursos). 

Neovia Telecomunicações S.A.
CNPJ/MF 04.612.069/0001-27 - NIRE 35.300.186.885

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Pelo presente Edital de Convocação, ficam os Srs. Acionistas da Neovia 
Telecomunicações S.A., convocados a se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a ser realizada na sede social, localizada na cidade e 
Estado de São Paulo, na Rua Helena, 218, 3º andar, às 14h00, dia 03 
de dezembro de 2014, para deliberarem, sobre a seguinte ordem do dia: 
i) Retificação dos termos da deliberação havida na Assembleia Geral 
Extraordinária, realizada em 26/08/2014, que autorizou o aumento do 
capital social da controlada Directnet Prestação de Serviços Ltda. pela 
Companhia. São Paulo, 18 de novembro de 2014. Ricardo Alário Arantes 
- Presidente do Conselho de Administração. (25, 26, 27)

Fator S.A. Corretora de Valores
CNPJ nº 63.062.749/0001-83 - NIRE 35300022050

Ata da Reunião da Diretoria Realizada em 17.10.2014
Data: 17/10/2014, às 16:30 horas. Local: Sede social, na Rua Dr. Renato 
Paes de Barros, nº 1017 - 11º andar - São Paulo-SP. Presença: 
Totalidade dos diretores. Mesa: Presidente: Rogélio Gonzalez Rodrigues 
Filho. Secretário: Eduardo Teixeira Ribeiro. Deliberações: foi aprovada, 
por unanimidade, a designação do diretor Sr. Eduardo Teixeira Ribeiro, 
como responsável pelo cumprimento da Política de Responsabilidade 
Socioambiental, conforme disposto no inciso I, do artigo 12 da Resolução 
CMN nº 4.327, de 25/04/2014. Encerramento: Nada mais a tratar, 
lavrou-se a ata em livro próprio, a qual foi lida, aprovada e por todos 
assinada. São Paulo, 17/10/2014. Rogélio Gonzalez Rodrigues Filho - 
Presidente. JUCESP nº 456.646/14-0 em 11/11/2014. Flávia Regina 
Britto - Secretária Geral em Exercício.

NS2.COM INTERNET S.A.
CNPJ/MF 09.339.936/0001-16 - NIRE 35.300.375.491
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Em 15/05/14, às 14 hs., São Paulo/SP, reuniram-se a totalidade dos acio-
nistas, ficando dispensada a convocação, nos termos da Lei 6.404/76. Me -
sa: Presidente: Marcio Kumruian;Secretário: Flávio Franco. Delibera ções
por Unanimidade: 1) Emissão de 155.162.000 ações ordinárias, nomina -
ti vas e sem valor nominal, pelo preço de subscrição de R$ 155.162.000,00
equivalentes a USD 70,000,000.00 conforme contrato de câmbio firmado
no dia 15/05/14,sendo a taxa de conversão das moedas USD 1,00=2,2166
reais, totalmente subscritas e integralizadas pela acionista Netshoes Hol -
dings, LLC, com a expressa anuência dos demais acionistas da Compa -
nhia; 2) O artigo 5º do Estatuto Social passa a ser alterado. Nada mais
havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos. São Paulo, 15/05/14.
JUCESP 229.659/14-7, 13/06/14. Flávia Regina Britto - Secretária Geral.
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