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MAPFRE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Nº 04.160.039/0001-27
04.160.039/0001-27
CNPJ nº

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas,
Em cumprimento às disposições legais e societárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações
ﬁnanceiras relativas ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2012, acompanhadas do Resumo do
Relatório do Comitê de Auditoria e do Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações
Financeiras.
A MAPFRE Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. administra ativos ﬁnanceiros das empresas do conglomerado MAPFRE no Brasil, PGBL’s e VGBL’s comercializados pelas referidas empresas e fundos

de investimentos abertos em geral. Encerrou o exercício de 2012 com R$ 9,0 bilhões (R$ 5,6 bilhões em
dezembro de 2011), em recursos sob gestão.
O resultado no exercício de 2012, antes da tributação sobre o lucro e participações, foi R$ 29,7 milhões (R$
28,3 milhões em dezembro de 2011) e o lucro líquido de R$ 15,9 milhões (R$ 14,5 milhões em dezembro
de 2011).
A Administração prevê, para o próximo exercício, incremento no volume de ativos ﬁnanceiros gestionados,
em razão da manutenção do crescimento das operações da MAPFRE no Brasil, bem como em função dos

BALANÇOS PATRIMONIAIS - 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais)
Ativo
2012
2011 Passivo
Circulante
53.025
54.962 Circulante
Disponibilidade
66
116 Outras obrigações
Títulos de valores imobiliários e instrumentos ﬁnanceiros derivativos
44.977
47.700
Sociais e estatutárias
Carteira própria
44.977
47.700
Fiscais e previdenciárias
Outros créditos
7.374
7.124
Diversas
Rendas a receber
4.057
4.671 Patrimônio líquido
Diversos
3.317
2.453
Capital
Outros valores e bens
608
22
De Domiciliados no país
Despesas antecipadas
608
22
Reservas de lucros
Não circulante
2.498
2.505
Imobilizado de uso
2.491
2.494
Outras imobilizações de uso
3.066
2.790
(Depreciações acumuladas)
(575)
(296)
Diferido
2
4
Gastos de organização e expansão
18
17
(Amortização acumulada)
(16)
(13)
Intangível
5
7
Ativos Intangíveis
9
9
(Amortização acumulada)
(4)
(2)
Total do ativo
55.523
57.467 Total do passivo e patrimônio líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras

2012
32.211
32.211
17.206
12.610
2.395
23.312

2011
15.093
15.093
1.342
12.634
1.117
42.374

19.868
3.444

19.868
22.506

55.523

57.467

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2010
Aumento de capital - AGE 30 de novembro de 2011
Lucro líquido do exercício
Distribuição dos lucros líquidos do exercício:
Reserva legal
Reserva especial de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2011
Dividendos intermediários
Lucro líquido do exercício
Distribuição dos lucros líquidos do exercício::
Reserva legal
Reserva especial de lucros
Dividendos
Saldos em 31 de dezembro de 2012
Saldos em 30 de junho de 2012
Lucro líquido do semestre
Distribuição dos lucros líquidos do semestre:
Dividendos
Reserva legal
Reserva especial de lucros
Saldos em 31 de dezembro de 2012

Reserva de lucro
Capital realizado Reserva de capital Reserva especialde lucros Reserva legal Lucros acumulados
Total
19.422
446
6.464
1.583
– 27.915
446
(446)
–
–
–
–
–
–
–
–
14.459 14.459
–
–
19.868
–
–

–
–
–
–
–

–
13.736
20.200
(20.000)
–

723
–
2.306

–
–

–
–

–
141

797
–

19.868
19.868
–

–
–
–

341
14.203
–

3.103
1.735
–

(797)
–
(141)
–
(15.000) (15.000)
15.00 23.312
11.462 33.836
4.476
4.476

–
797
–
15.000

–
–
141
1.876

(15.000) (15.000)
(797)
–
(141)
–
– 23.312

–
–
–
–
–
–
19.868
–
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras

–

(723)
–
(13.736)
–
– 42.374
– (20.000)
15.938 15.938

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais)
1. CONTEXTO OPERACIONAL

A MAPFRE opera de acordo com as políticas globais de risco tolerado pelo Grupo e alinhado aos seus
objetivos. Para isso desenvolveu seu próprio modelo de Gestão de Riscos.
Os limites são sempre pré-determinados, as operações são submetidas a uma rigorosa análise de “Stress
Testing”, confrontadas com a política de controle de risco e o monitoramento das posições são efetuadas
utilizando-se do cálculo de VaR(Value at Risk) e “Stress Testing”c) Riscos de crédito
Os critérios de preciﬁcação dos instrumentos ﬁnanceiros derivativos “Mark to Market” são deﬁnidos pelo
administrador das carteiras e custodiante, BEM DTVM (100% Grupo Bradesco) e Banco Bradesco S.A. respectivamente,
que utilizam as curvas e taxas da ANBIMA e BM&F para cálculos e preciﬁcação através das
2. APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
metodologias convencionais e comumente aceitas pelo mercado e de acordo com o código de autorreguAs demonstrações ﬁnanceiras foram elaboradas com observância das disposições contidas na Lei das Socie- lação. A área de risco da MAPFRE DTVM confronta diariamente os resultados obtidos pelo administrador a
dades por Ações e das normas e instruções do Banco Central do Brasil - BACEN.
ﬁm de se consolidar os resultados obtidos.
O Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC emitiu pronunciamentos relacionados ao processo de
convergência contábil internacional, aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM; porém, nem 5. LIMITES OPERACIONAIS
todos homologados pelo Banco Central do Brasil - BACEN.
O CMN, por meio da Resolução nº 2.723, de 31 de maio de 2000, regulou os critérios de apuração dos
Dessa forma, a Distribuidora, na elaboração das demonstrações ﬁnanceiras, adotou os seguintes pronun- limites de patrimônio líquido compatíveis com o grau de risco da estrutura dos ativos e limite de diversiﬁciamentos já homologados pelo BACEN:
cação de risco e de aplicação de recursos no ativo permanente (imobilizado). A Resolução CMN n° 3.490,
• CPC 01 - Redução ao valor recuperável de ativos (homologado pela Resolução BACEN nº 3.566/08);
de 29 de agosto de 2007, e a Circular BACEN n° 3.383, de 30 de abril de 2008, regulam os critérios para a
• CPC 03 - Demonstração dos ﬂuxos de caixa (homologado pela Resolução BACEN nº 3.604/08);
apuração do Patrimônio de Referência Exigido (PRE), bem como os procedimentos para o cálculo da parcela
• CPC 05 - Divulgação sobre partes relacionadas (homologado pela Resolução BACEN nº 3.750/09);
referente ao Risco Operacional.
• CPC 10 - Pagamento baseado em ações (homologado pela Resolução BACEN nº 3.989/11);
A MAPFRE Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. optou pela Abordagem do Indicador Básico e
• CPC 23 - Políticas contábeis, mudança de estimativa e retiﬁcação de erro (homologado pela Resolução está enquadrada nos referidos limites das Resoluções e Circular supracitadas.
BACEN nº 4.007/11);
6. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
• CPC 24 - Evento Subsequente (homologado pela Resolução BACEN n° 3.973/11); e
• CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes (homologado pela Resolução BACEN O valor de mercado das cotas de investimento ﬁnanceiro foi apurado com base nos valores de cotas divuln° 3.823/09).
gados pelos Administradores dos fundos de investimento nos quais a Distribuidora aplica seus recursos. A
Atualmente, não existe previsão de aprovação pelo Banco Central do Brasil - BACEN dos demais pronuncia- carteira da MAPFRE Distribuidora, em 31 de dezembro de 2012 e 2011, era assim composta:
mentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e, se o impacto dos mesmos
2012
2011
se dará de maneira prospectiva ou retrospectiva nas demonstrações ﬁnanceiras.
Descrição
Prazo indeterminado
As demonstrações ﬁnanceiras incluem estimativas e premissas revisadas periodicamente pela Distribuidora, Cotas do fundo de investimentos exclusivos
44.977
47.700
como a mensuração de provisão para outros créditos de liquidação duvidosa, valorização de determinados * A composição da carteira do fundo é composta integralmente por títulos públicos.
instrumentos ﬁnanceiros, passivos contingentes, avaliação do valor de recuperação de ativos e vida útil de Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a Distribuidora não detinha instrumentos ﬁnanceiros derivativos.
determinados ativos. Os resultados efetivos podem ser diferentes destas estimativas e premissas, devido a
7. IMOBILIZADO DE USO, DIFERIDO E INTANGÍVEL
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.
2012
2011
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
Depreciação /
a) Caixa e equivalentes de caixa
Valor amortização
Saldo
Saldo
Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações ﬁnanceiras representadas por quotas de
acumulada líquido líquido
custo
fundos de investimentos sem prazo de vencimento classiﬁcadas na categoria de “Títulos para negociação” Imobilizado de uso (*)
e com risco insigniﬁcante de mudança de seu valor de mercado.
Instalações
891
(140)
751
781
b) Redução ao valor recuperável dos ativos
Móveis e equipamentos de uso
1.109
(159)
950
821
A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou
Sistema
de
comunicações
equipamentos
265
(41)
224
243
mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração
190
(78)
112
131
ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identiﬁcadas, e o valor contábil líquido Sistema de processamento de dados
Sistema
de
transportes
611
(157)
454
518
excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao
Total
3.066
(575)
2.491
2.494
valor recuperável.
Diferido
c) Imobilizado de uso
18
(16)
2
4
O imobilizado de uso é registrado pelo custo de aquisição, ajustado pela depreciação acumulada. A de- Gastos com aquisição e desenvolvimento logiciais
18
(16)
2
4
preciação é calculada pelo método linear à taxa de 20% a.a. para sistema de processamento de dados e Total
Intangível
veículos e 10% a.a. para móveis e equipamentos de uso.
Software
9
(4)
5
7
d) Ativo diferido e intangível
9
(4)
5
7
O ativo diferido e o intangível estão representados por “Gastos logiciais” sendo amortizados à taxa de Total
20% a.a.
8. OUTRAS OBRIGAÇÕES
e) Segregação entre circulante e não circulante
A Distribuidora efetuou a segregação de itens patrimoniais em circulante quando atendem as seguintes
2012
2011
premissas:
Circulante
• espera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido no decurso normal do ciclo Sociais e estatutárias
17.206 1.342
operacional (12 meses) da Distribuidora;
Dividendos e boniﬁcações a pagar
15.000
–
• está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado.
Provisão de participação sobre os lucros e resultado
2.206 1.342
f) Provisão para imposto de renda e contribuição social
Fiscais e previdenciárias
12.610 12.634
O imposto de renda é calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida de 10% sobre a Impostos e contribuições sobre o lucro
12.159 12.141
parcela do lucro tributável anual excedente a R$ 240 no exercício no exercício e a contribuição social sobre Impostos e contribuições a recolher
451
493
o lucro líquido é calculada à alíquota de 15% sobre o lucro tributável.
Diversas
2.395 1.117
O imposto corrente é o imposto a pagar sobre o lucro tributável do exercício, calculado com base nas Obrigações para aquisições de bens e direito
–
203
alíquotas vigentes na data de apresentação das demonstrações ﬁnanceiras e somado de eventual ajuste de Provisão de pagamentos - despesa com pessoal
359
383
imposto a pagar com relação aos exercícios anteriores.
Provisão de pagamentos - outras despesas administrativas
589
522
g) Apuração de resultado
Valores a pagar a sociedades ligadas
1.444
–
As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência e consideram, quando aplicável, os
Credores diversos - país
3
9
efeitos de ajustes de ativos para o valor de mercado ou de provável realização.
A MAPFRE Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. é uma sociedade autorizada a funcionar pelo
Banco Central do Brasil, para operar no mercado de intermediação de títulos e valores mobiliários.
As operações da Distribuidora são conduzidas de forma integrada com as Companhias que integram o
sistema MAPFRE, conjunto de empresas e entidades que operam em seguros e atividades correlatas, com
sede em Madri, Espanha.

4. GERENCIAMENTO DE RISCOS
a) Riscos operacionais
Deﬁnido como possibilidade de perdas resultante de erros humanos ou deﬁciências em controles e no
monitoramento de processos.
A Gestão do Risco Operacional da Distribuidora encontra-se atualmente sob a coordenação e responsabilidade da Superintendência de Controle Interno que tem como objetivo principal coordenar a identiﬁcação,
avaliação e monitoramento dos riscos operacionais, para atendimento ao disposto na Resolução CMN nº
3.380/06 e Basileia 2.
O gestor de cada processo é responsável pelo controle e mitigação dos riscos inerentes à sua área e conta
com o apoio de diversas áreas operativas do Grupo MAPFRE.
b) Riscos de mercado

9. RECEITAS DE INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários
Rendas de aplicação com Fundo de Investimento

2012
4.222
4.222

2011
4.209
4.209

10. RECEITAS NÃO OPERACIONAIS
As receitas não operacionais no valor de R$ 145 em 2011, referiam-se à venda das ações da CETIP.

11. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital social
O capital social é de R$ 19.868, representado por 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

excelentes resultados obtidos na gestão de fundos de investimentos abertos, que habilitam a Distribuidora
a atuar em novos segmentos do mercado.
Agradecemos aos nossos acionistas, clientes e parceiros a conﬁança em nós depositada. Aos nossos proﬁssionais, o reconhecimento pela dedicação e qualidade dos trabalhos realizados.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2013
A Diretoria

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)
Exercícios ﬁndos em
31 de dezembro
2º semestre
2012
2012
2011
Receitas de intermediação ﬁnanceira
1.703
4.222
4.209
Resultado de operações com títulos e valores mobiliários
1.703
4.222
4.209
Resultado bruto da intermediação ﬁnanceira
1.703
4.222
4.209
Outras receitas (despesas) operacionais
7.560
25.496
23.914
Receitas de prestação de serviços
26.988
53.600
39.176
Despesas de pessoal
(7.733)
(11.181)
(5.138)
Outras despesas administrativas
(9.786)
(12.949)
(6.812)
Despesas tributárias
(1.884)
(3.781)
(2.920)
Outras receitas operacionais
4
44
10
Outras despesas operacionais
(29)
(237)
(402)
Resultado operacional
9.263
29.718
28.123
Resultado não operacional
–
(1)
145
Resultado antes da tributação sobre o lucro e participações
9.263
29.717
28.268
Imposto de renda e contribuição social
(3.977)
(12.159)
(12.141)
Provisão para imposto de renda
(2.481)
(7.590)
(7.578)
Provisão para contribuição social
(1.496)
(4.569)
(4.563)
Participações no lucro
(810)
(1.620)
(1.668)
Lucro líquido do semestre/exercício
4.476
15.938
14.459
Quantidades de ações
1.000
1.000
1.000
Lucro líquido por ação R$
4.475,52 15.937,51 14.459,13
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais)
Demonstração dos ﬂuxos de caixa
pelo método indireto

Exercícios ﬁndos
2º semestre em 31 de dezembro
2012
2012 2011

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do semestre/exercício
Depreciações e amortizações
Provisão de impostos no resultado

4.476
199
3.977
8.652
15.824
(852)
(560)
17.236
24.476

15.938
378
12.159
28.475
4.123
(250)
(586)
4.959
32.598

Variação de ativos e obrigações
(Aumento) redução de outros créditos
(Aumento) redução de outros valores e bens
Aumento (redução) em outras obrigações
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Alienações de:
Investimentos
–
–
Imobilizado de uso
–
103
Inversões em:
Imobilizado de uso
(259)
(474)
Inversões líquidas no diferido
–
–
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
(259)
(371)
Fluxos de caixa das atividades de ﬁnanciamento
Dividendos pagos
(15.000)
(35.000)
Caixa líquido usado nas atividades de ﬁnanciamento
(15.000)
(35.000)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
9.217
(2.773)
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre/exercício
35.826
47.816
Caixa e equivalentes de caixa no ﬁm do semestre/exercício
45.043
45.043
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras

14.459
207
12.141
26.807
(9.722)
(1.965)
(18)
(7.739)
17.085
1
–
(2.489)
(5)
(2.493)
–
–
14.592
33.224
47.816

Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de novembro de 2011, foi aprovado o aumento de
capital de R$ 19.422 para R$ 19.868, sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização de reservas
no montante de R$ 446.
b) Lucros acumulados
Em atendimento a Resolução CMN nº 3.605, a Distribuidora para reservas legais no montante de R$ 797
(R$ 723 em 2011) e, para reservas especiais de lucros no montante de R$ 141 (R$ 13.736 em 2011).
c) Reserva legal
Constituída ao ﬁnal do exercício, na forma prevista na legislação societária brasileira, podendo ser utilizada
para a compensação de prejuízos ou para aumento de capital social.
d) Dividendos
O estatuto determina a distribuição de dividendos mínimos de 25% sobre o lucro líquido, depois de deduzida a reserva legal. No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, foram pagos dividendos no
montante de R$ 20.000 e propostos R$ 15.000.

12. PARTES RELACIONADAS
a) Remuneração do pessoal-chave da Administração
É estabelecido anualmente por meio da Assembleia Geral Ordinária o montante global anual da remuneração dos administradores, que é distribuída em reunião do Conselho de Administração aos membros
do próprio Conselho e da Diretoria, conforme determina o Estatuto Social e estão sendo divulgados na
Demonstração Financeira da líder do Grupo MAPFRE Vera Cruz Previdência.
A Distribuidora não possui benefícios de longo prazo, de rescisão contratual ou remuneração baseada em
ações para seu pessoal-chave da Administração.
Dessa forma, não são efetuados pela Distribuidora empréstimos ou adiantamentos a qualquer subsidiária,
a membros do Conselho de Administração ou da Diretoria e a seus familiares.
b) Participação acionária
Os membros da Diretoria da Distribuidora não possuíam individualmente ou em conjunto participação
acionária na Distribuidora em 31 de dezembro de 2012 e 2011.

13. GESTÃO DE FUNDOS DE INVESTIMENTOS
Os recursos do Grupo MAPFRE administrados pela Distribuidora, através de fundos de investimentos ou
de carteiras administradas, totaliza R$ 4,7 bilhões (R$ 4,0 bilhões em 2011), e recursos de terceiros no
montante de R$ 4,4 bilhões (R$ 1,6 bilhão em 2011).

14. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Resultado antes dos impostos e participações
Participações sobre o resultado
Resultado ajustado
Adições (exclusões) temporárias:
Provisão para participação sobre o resultado
Gastos com ativos diferidos
Adições (exclusões) permanentes:
Despesas indedutíveis
Lucro ﬁscal do exercício
Imposto de renda e contribuição social
Adicional de imposto de renda
Incentivos ﬁscais:
PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador
Total dos impostos

Imposto de renda Contribuição social
2012 2011
2012 2011
29.717 28.268
29.717 28.268
(1.620) (1.668)
(1.620) (1.668)
28.097 26.600
28.097 26.600
864
(55)

1.118
2.004

864
(55)

1.118
2.004

1.557
695
30.463 30.417
(4.569) (4.563)
(3.023) (3.017)

1.557
695
30.463 30.417
(4.569) (4.563)
–
–

2
2
(7.590) (7.578)

–
–
(4.569) (4.563)

15. OUTRAS INFORMAÇÕES
a) Planos de previdência complementar
A Distribuidora proporciona e administra plano de previdência complementar aos seus colaboradores, cujos
benefícios compreendem pensão e complemento de aposentadoria. O regime do plano é de contribuição
deﬁnida, sendo que as contribuições efetuadas durante o período totalizaram R$ 75 (R$ 205 em 2011).
b) Outros créditos -Diversos
O saldo da conta de outros créditos - diversos, no ativo circulante totalizava em 31 de dezembro de 2012,
o montante de R$ 3.317 (R$ 2.453 em 2011) e refere-se substancialmente a antecipações de imposto de
renda e contribuição social.
c) Participações estatutárias no lucro
Nos exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2012, provisionados para pagamento aos empregados
participação nos lucros no montante de R$ 1.620 (R$ 1.668,em 2011) respectivamente, conforme acordo
ﬁrmado com os funcionários.
d) Contingências:
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a Distribuidora não possuía processos judiciais em andamento.

DIRETORIA
Diretor Presidente
WILSON TONETO

Diretor Vice-Presidente
ELÍSEO JOÃO VICIANA

Contador
REINALDO DANTAS
CRC - 1SP110330/O-6

Diretor
CARLOS ALBERTO LANDIM

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos
Administradores e acionistas da
MAPFRE Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. São Paulo - SP
Examinamos as demonstrações ﬁnanceiras individuais da MAPFRE Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. (“Distribuidora”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos ﬂuxos de caixa
para o exercícios ﬁndo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais
notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações ﬁnanceiras
A Administração da Distribuidora é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações ﬁnanceiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações ﬁnanceiras individuais livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos Auditores Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações ﬁnanceiras individuais
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 razoável de que as demonstrações ﬁnanceiras individuais estão
livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito
dos valores e das divulgações apresentadas nas demonstrações ﬁnanceiras individuais. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
nas demonstrações ﬁnanceiras individuais, 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 ﬁnanceiras individuais da Distribuidora 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 Distribuidora. 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 ﬁnanceiras individuais tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suﬁciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações ﬁnanceiras individuais anteriormente referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e ﬁnanceira da MAPFRE
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2012, 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 aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil - BACEN.
São Paulo, 25 de fevereiro de 2013

ERNST & YOUNG TERCO
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Eduardo Wellichen
Contador CRC-1SP184050/O-6
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SECRETARIA DA SAÚDE
COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE CENTRO-OESTE - CRSCO
Suspensão de Abertura de Licitação
Processo nº 2012-0.351.947-4, destinado à contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de vigilância e segurança patrimonial desarmada
e monitoramento para as unidades desta Coordenadoria. Tendo em vista a
impossibilidade de manifestação da área técnica do TCM/SP quanto a
possibilidade de revogação da suspensão de abertura de processo licitatório
que se realizaria no dia 09/05/2013, torno público a suspensão de abertura de
licitação para a data sugerida, até posterior manifestação.

Inbrands S.A. - (Cia. Aberta) - CNPJ/MF nº 09.054.385/0001-44 - NIRE 35.300.362.870

Ata de Reunião do Conselho de Administração em 28/03/2013
Data, Hora e Local: 28/03/13, às 9h, na sede, SP/SP. Convocação: Dispensada. Presença: 100% do Cons.
de Administração. Mesa: Gilberto Sayão da Silva - Presidente; Daniel Pires Carneiro - Secretário. Ordem do
Dia e Deliberações Unânimes: 1. A aprovação das Informações Contábeis Intermediárias, individuais e consolidadas, da Cia. referentes ao período findo em 30/09/12. 2. A aprovação das Demonstrações Financeiras
da Cia. referentes ao exercício social findo em 31/12/12, acompanhadas do respectivo parecer elaborado
pelos auditores independentes da Cia., bem como aprovação da proposta de destinação dos resultados
apurados em tal período, a serem posteriormente apreciados pelos acionistas da Cia. em AGO da Cia., nos
termos da LSA. 3. A aprovação da convocação da AGO da Cia. para apreciar e deliberar acerca das matérias
indicadas no item 2 acima, bem como deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração
da Cia. e fixar a remuneração global anual dos administradores da Cia. para o exercício de 2013. 4. A autorização para que a Diretoria da Cia. pratique todos os atos necessários à execução das deliberações tomadas nesta Reunião, podendo inclusive proceder com a publicação das Demonstrações Financeiras da Cia.
nos jornais costumeiros. Encerramento: Formalidades legais. Mesa: Gilberto Sayão da Silva - Presidente;
Daniel Pires Carneiro - Secretário. Conselho de Administração: Nelson Alvarenga Filho; Americo Fernando
Rodrigues Breia; Gilberto Sayão da Silva; Alessandro Monteiro Morgado Horta, Ricardo Dias da Cruz Affonso
Ferreira. Extrato da ata. SP, 28/03/13. JUCESP nº 144.791/13-4 em 16/04/13. Gisela S. Ceschin - Secr. Geral.

Locaweb Serviços de Internet S.A. - NIRE 35.300.349.482 - CNPJ/MF nº 02.351.877/0001-52
Extrato da Ata de Assembléia Geral Extraordinária de 23/12/2009
Data, Hora e Local: 23/12/2009, às 10hs, na sede social, SP/SP. Convocação: Dispensada. Presença: 100% do capital social. Mesa: Michel
Gora - Presidente; e Gilberto Mautner - Secretário. Deliberações Aprovadas: A proposta do Conselho de Administração de distribuição de juros
sobre o capital próprio no valor total de R$ 1.196.560,08, equivalentes a R$ 0,0143359174692361 por ação, que serão pagos até 30/04/2010, por
conta do dividendo obrigatório de 2009, com retenção de 15% de IRRF, resultando em juros líquidos no valor total de R$ 1.017.076,06, equivalentes
a R$ 0,0121855298488507 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos. O crédito
correspondente a esses juros será efetuado nos registros contábeis da Cia. em 31/12/2009, de forma individualizada a cada acionista, com base na
posição acionária ﬁnal do dia 16/12/2009. Encerramento: Nada mais. JUCESP nº 14.511/10-1 em 06.01.10. Kátia Regina B. de Godoy - Sec. Geral.

Souza Cruz S.A. - Companhia Aberta
CNPJ/MF Nº 33.009.911/0001-39 - NIRE Nº 33.300.136.860
AVISO AOS ACIONISTAS
Foi identificado que os dividendos pagos no dia 26/04/2013 não foram corrigidos no
período de 18/03/2013 à 25/04/2013 inclusive, totalizando um montante de R$ 0,00395/
ação. Esta diferença será distribuída aos acionistas no dia 10/05/2013. Sobre o valor
desta atualização, incidirá a alíquota de 22,5% de IR. OBSERVAÇÕES: 1 - A partir do dia
07/05/2013, as ações passam a ser negociadas EX-DIREITO. 2 - O crédito correspondente
será feito nos registros contábeis da Empresa em 09/05/2013, em nome dos acionistas,
com base na posição acionária na data de 15/03/2013. 3 - A Souza Cruz disponibilizará na
mesma data as importâncias relativas aos acionistas custodiados nas Bolsas de Valores que
se encarregarão de repassá-las às corretoras depositantes para que estas efetuem os créditos
aos acionistas titulares. 4 - Quaisquer outras informações poderão ser obtidas no: Call
Center - tel 0800.7232221 - opção 4 ou no e-mail - ri@souzacruz.com.br. Rio de Janeiro,
06 de maio de 2013. Leonardo Forner Senra - Diretor de Relações com Investidores.

Riohold Holdings S.A.
CNPJ nº 05.678.196/0001-91 – NIRE nº 35300195973
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local da Realização: Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2013, às 11:30 horas, em sua Sede
Social, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 4º andar, sala 43, em São Paulo, SP. Composição da Mesa: Por
aclamação, foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Fabio Schvartsman, que convidou a Sra. Rosa Maria dos
Santos Galvão para Secretária. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas e Diretores. Publicações Prévias: - Nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei
nº 6.404/76, foi dispensada a publicação de anúncios; - Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi
dispensada a publicação da convocação das Assembleias gerais; - Nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76, foi
dispensada a publicação do Balanço Patrimonial. Ordem do Dia: a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Balanço Patrimonial e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2012; b) Eleger os membros da Diretoria; c) Fixar a remuneração dos Administradores.
Leitura dos Documentos: Não foi requerida a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76.
Deliberações: Foram as seguintes as deliberações tomadas: 1) Aprovadas por unanimidade e sem reserva as contas da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício
encerrado em 31/12/2012. 2) Reeleitos membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a
realizar-se em 2014: • Diretor Gerente, Fabio Schvartsman, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador
do RG nº 4.144.579-X/SSP-SP e CPF nº 940.563.318-04, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 4º andar, São Paulo/SP; • Diretor Administrativo, Paulo
Roberto Petterle, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, e endereço comercial
na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 4º andar, em São Paulo, SP, RG nº 12.463.724-4-SSP-PR e CPF/MF
nº 175.309.207-82; • Diretor Financeiro, Antonio Sergio Alfano, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG
nº 5.282.030/SSP-SP e CPF/MF nº 875.349.248-04, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 4º andar, em São Paulo-SP. 3) Fixar em até a quantia de R$ 1.000,00
(hum mil reais) a remuneração global anual dos administradores, a ser dividida entre os membros da Diretoria.
Declaração de Desimpedimento: Os Diretores ora reeleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos
de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar,
de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema ﬁnanceiro
nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade,
declarando-se cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Publicações: As publicações previstas na Lei
nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo e Valor Econômico. Documentos Apresentados:
O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações desta Assembleia Geral
Ordinária, foram numerados seguidamente e, autenticados pela mesa, ﬁcam arquivados na Companhia. Lavratura
e Leitura: Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada por unanimidade pelos subscritores presentes, que a assinam com os membros da mesa. São Paulo, 15 de abril de 2013. (aa) Fabio Schvartsman, Presidente da Mesa;
Rosa Maria dos Santos Galvão, Secretária da Mesa. Klabin S.A. (aa) Fabio Schvartsman, Diretor Geral; Antonio
Sergio Alfano, Diretor Financeiro; Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda. (aa) Paulo Petterle, Diretor; Antonio
Sergio Alfano, Diretor. Certiﬁco que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada
em 15/04/2013, às 11:30 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretaria da Assembleia.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo.
Certiﬁco que foi registrado sob nº 160.914/13-9, em 26/04/2013.(a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Monterla Holdings S.A.
CNPJ nº 05.867.677/0001-45 – NIRE nº 35300195922
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local da Realização: Aos 15 (quinze) dia do mês de abril de 2013, às 10:30 horas, em sua Sede
Social, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 4º andar, sala 41, em São Paulo, SP. Composição da Mesa: Por
aclamação, foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Fabio Schvartsman, que convidou a Sra. Rosa Maria dos
Santos Galvão para Secretária. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro
de Presença de Acionistas e Diretores. Publicações Prévias: - Nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76,
foi dispensada a publicação de anúncios; - Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a
publicação da convocação das Assembleias gerais; - Nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada
a publicação do Balanço Patrimonial. Ordem do Dia: a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e
votar o Balanço Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2012;
b) Eleger os membros da Diretoria; c) Fixar a remuneração dos Administradores. Leitura dos Documentos: Não
foi requerida a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Deliberações: Foram as seguintes as deliberações tomadas: 1) Aprovadas por unanimidade e sem reserva as contas da Diretoria, Balanço
Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2012. 2) Reeleitos
membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2014: • Diretor Gerente,
Fabio Schvartsman, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 4.144.579-X/SSP-SP e CPF
nº 940.563.318-04, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 3.600 - 4º andar, São Paulo/SP; • Diretor Administrativo, Paulo Roberto Petterle, brasileiro, casado,
engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, e endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 3.600 - 4º andar, em São Paulo, SP, RG nº 12.463.724-4-SSP-PR e CPF/MF nº 175.309.207-82; • Diretor
Financeiro, Antonio Sergio Alfano, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 5.282.030/SSP-SP e
CPF/MF nº 875.349.248-04, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com escritório na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 4º andar, em São Paulo-SP. 3) Fixar em até a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil
reais) a remuneração global anual dos administradores, a ser dividida entre os membros da Diretoria. Declaração
de Desimpedimento: Os Diretores ora reeleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei
especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeito de condenação,
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema ﬁnanceiro nacional, contra
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, declarando-se
cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Publicações: As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão
feitas no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico. Documentos Apresentados: O Sr. Presidente
esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações desta Assembleia Geral Ordinária, foram numerados seguidamente e, autenticados pela mesa, ﬁcam arquivados na Companhia. Lavratura e Leitura:
Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada por unanimidade pelos subscritores presentes, que a assinam com
os membros da mesa. São Paulo, 15 de abril de 2013. (aa) Fabio Schvartsman, Presidente da Mesa; Rosa Maria
dos Santos Galvão, Secretária da Mesa. Klabin S.A. (aa) Fabio Schvartsman, Diretor Geral; Antonio Sergio
Alfano, Diretor Financeiro; Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda. (aa) Paulo Petterle, Diretor; Antonio Sergio
Alfano, Diretor. Certiﬁco que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em
15/04/2013, às 10:30 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretaria da Assembleia.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo.
Certiﬁco que foi registrado sob nº 160.915/13-2, em 26/04/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Rioprima Participações S.A.
CNPJ nº 05.867.475/0001-01 – NIRE nº 35300195957
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local da Realização: Ao 15 (quinze) dia do mês de abril de 2013, às 12:00 horas, em sua Sede
Social, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 4º andar, sala 44, em São Paulo, SP. Composição da Mesa: Por
aclamação, foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Fabio Schvartsman, que convidou a Sra. Rosa Maria dos
Santos Galvão para Secretária. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro
de Presença de Acionistas e Diretores. Publicações Prévias: - Nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76,
foi dispensada a publicação de anúncios; - Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a
publicação da convocação das Assembleias gerais; - Nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada
a publicação do Balanço Patrimonial. Ordem do Dia: a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e
votar o Balanço Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2012;
b) Eleger os membros da Diretoria; c) Fixar a remuneração dos Administradores. Leitura dos Documentos:
Não foi requerida a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Deliberações: Foram as
seguintes as deliberações tomadas: 1) Aprovadas por unanimidade e sem reserva as contas da Diretoria, Balanço
Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2012. 2) Reeleitos
membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2014: • Diretor Gerente,
Fabio Schvartsman, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 4.144.579-X/SSP-SP e
CPF nº 940.563.318-04, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 3.600 - 4º andar, São Paulo/SP; • Diretor Administrativo, Paulo Roberto Petterle, brasileiro, casado,
engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, e endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 3.600 - 4º andar, em São Paulo, SP, RG nº 12.463.724-4-SSP-PR e CPF/MF nº 175.309.207-82; • Diretor
Financeiro, Antonio Sergio Alfano, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 5.282.030/SSP-SP
e CPF/MF nº 875.349.248-04, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com escritório na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 4º andar, em São Paulo-SP. 3) Fixar em até a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil
reais) a remuneração global anual dos administradores, a ser dividida entre os membros da Diretoria. Declaração
de Desimpedimento: Os Diretores ora reeleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei
especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação,
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema ﬁnanceiro nacional, contra
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, declarando-se
cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Publicações: As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão
feitas no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico. Documentos Apresentados: O Sr. Presidente
esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações desta Assembleia Geral Ordinária, foram
numerados seguidamente e, autenticados pela mesa, ﬁcam arquivados na Companhia. Lavratura e Leitura:
Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada por unanimidade pelos subscritores presentes, que a assinam com
os membros da mesa. São Paulo, 15 de abril de 2013. (aa) Fabio Schvartsman, Presidente da Mesa; Rosa Maria
dos Santos Galvão, Secretária da Mesa. Klabin S.A. (aa) Fabio Schvartsman, Diretor Geral; Antonio Sergio
Alfano, Diretor Financeiro; Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda. (aa) Paulo Petterle, Diretor; Antonio Sergio
Alfano, Diretor. Certiﬁco que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em
15/04/2013, às 12:00 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretaria da Assembleia.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo.
Certiﬁco que foi registrado sob nº 160.917/1-0, em 26/04/2013.(a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

BB MAPFRE SH1PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF nº 03.095.453/0001-37 - NIRE 3530038969-7
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 27 DE MARÇO DE 2013
Data, Hora e Local: Aos 27 dias do mês de março de 2013, às 9h, na sede social da BB MAPFRE SH1
Participações S.A. (“Companhia”), localizada na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo,
na Avenida das Nações Unidas, nº 11.711, 16° andar, Brooklin, CEP 04578-000. Presença: Presentes
acionistas titulares de ações representativas de 100% (cem por cento) do capital social da Companhia,
conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. Convocação:
Dispensada em razão da presença de acionistas titulares de ações representativas de 100% (cem por
cento) do capital social da Companhia, conforme dispõe o artigo 124, parágrafo 4o, da Lei nº 6.404/76
(“Lei das Sociedades por Ações”). Mesa: Assumiu a presidência WilsonToneto, que convidou Osmar
Fernandes Dias para exercer a função de secretário. Ordem do Dia: deliberar sobre (i) o pedido de
renúncia de membro do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) exame, discussão e eleição
de membro do Conselho de Administração da Companhia. Deliberações: os acionistas da Companhia
decidiram, por unanimidade e sem ressalvas: (i) acolher o pedido de renúncia do Sr. Marco Antônio
da Silva Barros ao cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Companhia, a partir
do dia 27 de março de 2013.Ao conselheiro que ora renuncia é dada a mais ampla, geral e rasa quitação
quanto aos serviços prestados à Companhia; (ii) eleger o Sr. Marcelo Augusto Dutra Labuto,
brasileiro, casado, bancário, portador da cédula de identidade nº 00139096655, emitida pelo
Detran-DF, e inscrito no CPF/MF sob o nº 563.238.081-53, com endereço comercial na SBS Quadra
01, Bloco “A”, Lote 31, Edifício Sede I, 15º andar, Brasília - DF, CEP 70073-900, para o cargo de membro
suplente do Conselho de Administração da Companhia, designado pela acionista BB Seguros
Participações S.A. O mandato do conselheiro ora eleito se encerrará na Assembleia Geral Ordinária a
se realizar no ano de 2014. O referido membro do Conselho tomará posse mediante a assinatura do
respectivo termo de posse, lavrado em livro próprio. O membro do Conselho ora eleito aceita o cargo
e declara, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer o comércio ou a administração de
sociedades mercantis em virtude de condenação criminal, tampouco está impedido, por lei especial,
ou condenado por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a
economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que
temporariamente, o acesso a cargos públicos, não estando incurso em quaisquer dos crimes previstos
em lei ou nas restrições legais que possam impedi-lo de exercer atividades mercantis, em conformidade
com o disposto no artigo 37, inciso II, da Lei nº 8.934, de 18 de dezembro de 1994 e no artigo 147
da Lei das Sociedades por Ações, ciente de que qualquer declaração falsa importará em
responsabilidade criminal. Em razão das deliberações aprovadas acima, o Conselho de Administração
da Companhia passa a viger com a seguinte composição:
Término
do Mandato
Assembleia Geral
Wilson Toneto
Presidente 30.06.11
Ordinária de 2014.
Assembleia Geral
Marcos Eduardo dos Santos Ferreira
Conselheiro 30.06.11
Ordinária de 2014.
Assembleia Geral
Andrés Jiménez Herradon
Conselheiro 16.02.12
Ordinária de 2014.
Assembleia Geral
José Ramón Tomás Forés
Conselheiro 16.02.12
Ordinária de 2014.
Início do
Término
Membros Titulares designados pela
Cargo
Mandato
do Mandato
acionista BB Seguros Participações S.A.
Assembleia Geral
Vice30.06.11
Osmar Fernandes Dias
Ordinária de 2014.
Presidente
Assembleia Geral
Aldemir Bendine
Conselheiro 31.08.11
Ordinária de 2014.
Assembleia Geral
Thomas Timothy Traumann
Conselheiro 01.03.12
Ordinária de 2014.
Assembleia Geral
Marcelo Estrela Fiche
Conselheiro 21.09.11
Ordinária de 2014.
Início do
Término
Membros Suplentes designados pela
Cargo
Mandato
do Mandato
acionista MAPFRE Brasil Participações S.A.
Assembleia Geral
Rafael Casas Gutiérrez
Suplente
30.06.11
Ordinária de 2014.
Assembleia Geral
José Manuel Vallejo Manchado
Suplente
30.06.11
Ordinária de 2014.
Assembleia Geral
Adriana Queiroz de Carvalho
Suplente
30.06.11
Ordinária de 2014.
Assembleia Geral
Gilson Alceu Bittencourt
Suplente
01.12.11
Ordinária de 2014.
Início do
Término
Membros Suplentes designados pela
Cargo
Mandato
do Mandato
acionista BB Seguros Participações S.A.
Assembleia Geral
Alexandre Corrêa Abreu
Suplente
27.06.12
Ordinária de 2014.
Assembleia Geral
Ricardo Antonio de Oliveira
Suplente
30.06.11
Ordinária de 2014.
Assembleia Geral
Marcelo Augusto Dutra Labuto
Suplente
27.03.13
Ordinária de 2014.
Assembleia Geral
Edson de Araujo Lôbo
Suplente
16.02.12
Ordinária de 2014.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura
da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os presentes.
Assinaturas: Mesa: Wilson Toneto, Presidente; Osmar Fernandes Dias, Secretário. Acionistas:
MAPFRE Brasil Participações S.A. (p. Wilson Toneto e Marcos Eduardo dos Santos Ferreira);
e BB Seguros Participações S.A. (p.p. Leonardo Giuberti Mattedi e Angela Beatriz de Assis);
Membro do Conselho de Administração Eleito: Marcelo Augusto Dutra Labuto. Certifico que a presente
ata é cópia fiel da original, lavrada em livro próprio. São Paulo, 27 de março de 2013. Wilson Toneto Presidente; Osmar Fernandes Dias - Secretário. JUCESP nº 162.725/13-9 em 02/05/2013.
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.
Membros Titulares designados pela
acionista MAPFRE Brasil Participações S.A.

Cargo

Início do
Mandato

Indústrias Romi S.A.

ROMI

Klabin Celulose S.A.
CNPJ nº 05.867.483/0001-40 – NIRE nº 35300195981
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local da Realização: Aos15 (quinze) dias de abril de 2013, às 13:00 horas, em sua Sede Social, na
Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 4º andar, sala 46, em São Paulo, SP. Composição da Mesa: Por aclamação,
foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Fabio Schvartsman, que convidou a Sra. Rosa Maria dos Santos
Galvão para Secretária. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de
Presença de Acionistas e Diretores. Publicações Prévias: - Nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76,
foi dispensada a publicação de anúncios; - Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a
publicação da convocação das Assembleias gerais; - Nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada
a publicação do Balanço Patrimonial. Ordem do Dia: a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e
votar o Balanço Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2012;
b) Eleger os membros da Diretoria; c) Fixar a remuneração dos Administradores. Leitura dos Documentos:
Não foi requerida a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Deliberações: Foram as
seguintes as deliberações tomadas: 1) Aprovadas por unanimidade e sem reserva as contas da Diretoria, Balanço
Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2012. 2) Eleitos
membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2014: • Diretor Gerente,
Fabio Schvartsman, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 4.144.579-X/SSP-SP e
CPF nº 940.563.318-04, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 3.600 - 4º andar, São Paulo/SP; • Diretor Administrativo, Paulo Roberto Petterle, brasileiro, casado,
engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, e endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima,
nº 3.600 - 4º andar, em São Paulo, SP, RG nº 2.286.279/IFP-RJ e CPF/MF nº 175.309.207-82; • Diretor Financeiro,
Antonio Sergio Alfano, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 5.282.030/SSP-SP e CPF/MF
nº 875.349.248-04, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 3.600, 3º andar, em São Paulo-SP. 3) Fixar em até a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a remuneração
global anual dos administradores, a ser dividida entre os membros da Diretoria. Declaração de Desimpedimento:
Os Diretores ora reeleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer
a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede,
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema ﬁnanceiro nacional, contra as normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, declarando-se cientes do
disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Publicações: As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas
no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico. Documentos Apresentados: O Sr. Presidente
esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações desta Assembleia Geral Ordinária, foram
numerados seguidamente e, autenticados pela mesa, ﬁcam arquivados na Companhia. Lavratura e Leitura:
Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada por unanimidade pelos subscritores presentes, que a assinam com
os membros da mesa. São Paulo, 15 de abril de 2013. (aa) Fabio Schvartsman, Presidente da Mesa; Rosa Maria
dos Santos Galvão, Secretária da Mesa. Klabin S.A. (aa) Fabio Schvartsman, Diretor Geral; Antonio Sergio
Alfano, Diretor Financeiro; Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda. (aa) Paulo Petterle, Diretor; Antonio Sergio
Alfano, Diretor. Certiﬁco que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em
15/04/2013, às 13:00 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretaria da Assembleia.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo.
Certiﬁco que foi registrado sob nº 162.364/13-1, em 30/04/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Locaweb Serviços de Internet S.A. - NIRE 35.300.349.482 - CNPJ/MF nº 02.351.877/0001-52
Extrato da Ata de Assembléia Geral Extraordinária de 17/12/2010
Data, Hora e Local: 17/12/2010, às 10hs, na sede social, SP/SP. Convocação: Dispensada. Presença: 100% do capital social. Mesa: Michel
Gora - Presidente; e Gilberto Mautner - Secretário. Deliberações Aprovadas: A proposta do Conselho de Administração de distribuição de
juros sobre o capital próprio no valor total de R$ 1.555.357,29, equivalentes a R$ 0,0178892605970005 por ação, que serão pagos até 30/04/2011,
por conta do dividendo obrigatório de 2010, com retenção de 15% de IRRF, resultando em juros líquidos no valor total de R$ 1.322.053,70, equivalentes
a R$ 0,0152058715074504 por ação, excetuados dessa retenção os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos. O crédito
correspondente a esses juros será efetuado nos registros contábeis da Cia. em 31/12/2010, de forma individualizada a cada acionista, com base na
posição acionária ﬁnal do dia 16/12/2010. Encerramento: Nada mais. JUCESP 33.779/11-9 em 21.01.11. Kátia Regina B. de Godoy - Sec.Geral.

ROMI3
Companhia Aberta
CNPJ 56.720.428/0001-63 - NIRE nº 35.300.036.751
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
1. Data, Hora e Local: 12 de março de 2013, às 14h00, no Distrito Industrial de Indústrias Romi S.A. (“Companhia”), localizado na Rodovia
Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5, em Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo. 2. Presença: Acionistas representando 80,6% (oitenta
inteiros e seis décimos por cento) do capital votante, conforme assinaturas constantes no Livro de Presença de Acionistas. Presentes
também, a maioria dos membros do Conselho de Administração e os Diretores da Companhia, Srs. Livaldo Aguiar dos Santos, Luiz Cassiano
Rando Rosolen e Fábio Barbanti Taiar, os membros do Conselho Fiscal, Alfredo Ferreira Marques Filho, Sergio de Vasconcellos Rodrigues e
Clóvis Ailton Madeira, e os representantes da auditoria independente da Companhia. PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, Srs.
José Nestor Gava Filho e Marcos Roberto Sponchiado. 3. Convocação: Edital publicado nos dias 8, 9 e 14 de fevereiro de 2013, no Diário
Oficial do Estado de São Paulo, e nos dias 8, 13 e 14 de fevereiro de 2013, no jornal “Valor Econômico”. 4. Mesa: Américo Emilio Romi Neto
- Presidente e Daniel Antonelli - Secretário. 5. Ordem do Dia: 5.1. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos Administradores,
examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia, relativas ao exercício social findo em 31/12/2012; (ii) Eleger os
membros do Conselho de Administração; (iii) Deliberar sobre a instalação do Conselho Consultivo e, se instalado, eleger os seus membros;
(iv) Deliberar sobre a instalação do Conselho Fiscal e, se instalado, eleger os seus membros titulares e suplentes; (v) Fixar a remuneração
global e anual dos Administradores, e (vi) Se instalados, fixar os honorários dos membros do Conselho Consultivo e do Conselho Fiscal.
5.2. Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Deliberar sobre a proposta da administração para o cancelamento de 2.999.900 (dois milhões,
novecentos e noventa e nove mil e novecentas) ações ordinárias de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria, sem redução de capital
social, adquiridas no decorrer do programa de recompra de ações, encerrado em 16/8/2012, e (ii) Deliberar sobre a alteração da redação do
caput do Artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o cancelamento das referidas ações, alterando a quantidade de ações
de 74.757.547 (setenta e quatro milhões, setecentas e cinquenta e sete mil, quinhentas e quarenta e sete) para 71.757.647 (setenta e um
milhões, setecentas e cinquenta e sete mil, seiscentas e quarenta e sete) ações ordinárias, sem valor nominal. 6. Recebimento de
Manifestações e Lavratura da Ata: (a) As manifestações apresentadas nesta data serão numeradas, recebidas e autenticadas pela Mesa
e arquivadas na sede da Companhia; e (b) Autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumário e a sua publicação com omissão das
assinaturas da totalidade dos acionistas; nos termos do Art. 130, Parágrafos 1º e 2º da Lei nº 6.404/76. 7. Deliberações: Após as discussões
relacionadas às matérias da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram: 7.1. Em Assembleia Geral Ordinária: (i) Aprovar, por unanimidade
dos que exerceram o direito de voto, com abstenção dos legalmente impedidos, o Relatório da Administração, as Contas da Administração,
as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2012, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas,
do Relatório dos Auditores Independentes PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, publicados
no dia 6 de fevereiro de 2013 no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no jornal “Valor Econômico”, registrando-se a não apuração de lucro
no referido exercício e, consequentemente, a não distribuição de dividendos aos acionistas; (ii) Eleger, por unanimidade dos que exerceram
o direito de voto, para compor o Conselho de Administração da Companhia, na forma prevista nos Artigos 18 e 19 doEstatuto Social,
cujo mandato vigorará, conforme disposição estatutária e na forma da lei, até a posse dos seus sucessores, a serem eleitos pela
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no ano de 2014: Por indicação dos acionistas majoritários, Américo Emilio Romi Neto,
brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 7.437.747-4/SSP-SP, CPF nº 016.334.888-02, na qualidade de Presidente do
Conselho de Administração; Carlos Guimarães Chiti, brasileiro, casado, industrial, Carteira de Identidade RG nº 12.396.588/SSP-SP,
CPF nº 048.669.548-41, na qualidade de Vice-Presidente do Conselho do Administração; José Carlos Romi, brasileiro, casado,
industrial, Carteira de Identidade RG nº 9.036.088-6, CPF nº 056.637.218-51; Paulo Romi, brasileiro, casado, industrial, Carteira de
Identidade RG nº 9.036.175-1/SSP-SP, CPF nº 082.401.568-19; Adriana Romi, brasileira, divorciada, advogada, Carteira de Identidade
RG nº 9.036.178-7/SSP-SP, CPF nº 067.631.108-39; Mônica Romi Zanatta, brasileira, casada, administradora de empresa, Carteira de
Identidade RG nº 34.251.581-0/SSP-SP, CPF nº 274.117.138-64; Antônio Cândido de Azevedo Sodré Filho, brasileiro, casado, advogado,
Carteira de Identidade RG nº 1.985.326/SSP-SP, CPF nº 011.095.968-04 e Paolo Guglielmo Bellotti, italiano, casado, engenheiro, portador
do RNE W 410778-F SPMAF/SP/SP, CPF nº 416.654.578-72; Por indicação de acionistas minoritários, Newton Carneiro da Cunha,
brasileiro, casado, gestor administrativo e financeiro, Carteira de Identidade RG nº 7.201.628 SSP/SP, CPF nº 801.393.298-20; Guilherme de
Morais Vicente, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, Carteira de Identidade RG nº 32.558.001-7 SSP/SP, CPF nº 218.395.968-13
e Ricardo Doria Durazzo, brasileiro, casado, engenheiro, Carteira de Identidade RG nº 13.797.450-4/SSP-SP, CPF nº 084.395.978-94, todos
domiciliados na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5, em Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo; Registra-se que os seguintes
membros do Conselho de Administração, anteriormente qualificados, são independentes, em atendimento ao disposto no item 4.3.3 do
Regulamento de Listagem do Novo Mercado da BM&FBovespa: Antônio Cândido de Azevedo Sodré Filho, Paolo Guglielmo Bellotti, Newton
Carneiro da Cunha, Guilherme de Morais Vicente e Ricardo Doria Durazzo. (iii) Aprovar, por unanimidade dos que exerceram o direito de
voto, a não instalação do Conselho Consultivo; (iv) Aprovar, por unanimidade dos que exerceram o direito de voto, a instalação do Conselho
Fiscal da Companhia, na forma da Lei e do Estatuto Social, composto por 3 (três) membros titulares e respectivos suplentes, em caráter não
permanente, cujo mandato vigorará até a Assembleia Geral Ordinária da Companhia a ser realizada no ano de 2014, e eleger: Por indicação
dos acionistas majoritários, Alfredo Ferreira Marques Filho, brasileiro, casado, administrador de empresa e contador, portador da
Carteira de Identidade RG nº 11.726.931 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 028.236.498-67, como titular, e Roberto de Carvalho
Bandiera, brasileiro, casado, advogado, Carteira de Identidade RG nº 5.615.421 SSP/SP, CPF nº 014.567.848-20, como seu suplente. Por
indicação de acionistas minoritários: Maria José Fernandes Cerqueira de Almeida, brasileira, divorciada, administradora, Carteira de
Identidade RG nº 03.971.872-1/IFP-RJ, CPF nº 426.715.587-91, como titular, e Daniela Lopes de Almeida Leal, brasileira, casada,
bacharel em economia, Carteira de Identidade nº ID: 10883207-2 DETRAN/RJ, inscrita no CPF sob o nº 100.298.217-03, como sua
suplente; Pedro Miotto Leles, brasileiro, solteiro, engenheiro, Carteira de Identidade RG nº 28.898.423-7 SSP/SP, CPF nº 337.730.868-73,
como titular, e Stephen Benjamin Duvignau, francês, solteiro, engenheiro, portador do documento de identidade nº V 129756-3 (RNE) e
inscrito no CPF/MF sob o nº 219.801.938-86, como seu suplente; todos domiciliados na Rodovia Luís de Queiroz (SP-304), km 141,5,
em Santa Bárbara d’Oeste, Estado de São Paulo; (v) Fixar, por maioria dos votos, a remuneração anual e global dos administradores,
compreendendo Conselho de Administração e Diretoria, conforme previsto no Artigo 12, alínea “e”, do Estatuto Social da Companhia, em até
R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), referindo-se este valor aos honorários brutos, sem encargos, cabendo ao Conselho de Administração
determinar a destinação individual; (vi) Fixar, por unanimidade dos que exerceram o direito de voto, a remuneração global anual do Conselho
Fiscal em até R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), cujo valor refere-se aos honorários brutos, sem encargos, respeitando-se os
termos do Artigo 162, parágrafo 3º da Lei nº 6.404/76; Os conselheiros ora eleitos tomarão posse mediante assinatura dos termos de posse
no livro próprio e declararam que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impeçam de exercer atividade mercantil,
sendo arquivadas, na sede da Companhia, as respectivas Declarações de Desimpedimento Legal, e o termo de anuência ao Regulamento
de Listagem do Novo Mercado, para fins do disposto na Lei nº 6.404/76 e nas instruções CVM nºs 358/02 e 367/02. 7.2. Em Assembleia
Geral Extraordinária: (i) Aprovar, por unanimidade dos que exerceram o direito de voto, o cancelamento de 2.999.900 (dois milhões,
novecentos e noventa e nove mil e novecentas) ações ordinárias de emissão da Companhia, mantidas em tesouraria, sem redução de capital
social, adquiridas no decorrer do programa de recompra de ações, encerrado em 16/8/2012, e (ii) Aprovar, por unanimidade dos que
exerceram o direito de voto, a alteração da redação do caput do Artigo 6° do Estatuto Social da Companhia, a fim de refletir o cancelamento
das referidas ações, alterando a quantidade de ações de 74.757.547 (setenta e quatro milhões, setecentas e cinquenta e sete mil, quinhentas
e quarenta e sete) para 71.757.647 (setenta e um milhões, setecentas e cinquenta e sete mil, seiscentas e quarenta e sete) ações ordinárias,
sem valor nominal, o qual passará a vigorar com a redação a seguir, bem como a consolidação do Estatuto Social da Companhia, nos termos
do Anexo I [disponível em www.romi.com/investidores/governança corporativa], da presente ata: “Art. 6º - O Capital Social subscrito e
integralizado é de R$ 502.935.785,00 (quinhentos e dois milhões, novecentos e trinta e cinco mil, setecentos e oitenta e cinco reais) dividido
em 71.757.647 (setenta e um milhões, setecentas e cinquenta e sete mil, seiscentas e quarenta e sete) ações ordinárias, sem valor nominal.
Parágrafo Primeiro - O Capital Social da Companhia será representado exclusivamente por ações ordinárias e cada ação terá direito a um
voto nas deliberações das Assembleias Gerais, ressalvado disposto no artigo 141 e parágrafos da Lei nº 6.404/76. Parágrafo Segundo A Companhia não poderá emitir ações preferenciais.” 8. Assinatura: Esta ata após lida, foi aprovada por unanimidade e assinada por todos
os presentes. (aa) Américo Emílio Romi Neto - Presidente, Daniel Antonelli - Secretário. Confere com o original lavrado em livro próprio. Santa
Bárbara d’Oeste, 12 de março de 2013. Daniel Antonelli - Secretário. JUCESP nº 160.650/13-6 em 26/04/2013. Gisela Simiema Ceschin Secretária Geral.

Santa Catarina Florestal S.A.
CNPJ nº 05.905.802/0001-64 – NIRE nº 35300195965
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local da Realização: Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2013, às 11:00 horas, em sua Sede
Social, na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 3º andar, sala 33, em São Paulo, SP. Composição da Mesa: Por
aclamação, foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Fabio Schvartsman, que convidou a Sra. Rosa Maria dos
Santos Galvão para Secretária. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro
de Presença de Acionistas e Diretores. Publicações Prévias: - Nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76,
foi dispensada a publicação de anúncios; - Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a
publicação da convocação das Assembleias gerais; - Nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada
a publicação do Balanço Patrimonial. Ordem do Dia: a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e
votar o Balanço Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2012;
b) Eleger os membros da Diretoria; c) Fixar a remuneração dos Administradores. Leitura dos Documentos: Não
foi requerida a leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Deliberações: Foram as seguintes as deliberações tomadas: 1) Aprovadas por unanimidade e sem reserva as contas da Diretoria, Balanço
Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2012. 2) Reeleitos
membros da Diretoria, com mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2014: • Diretor Gerente,
Fabio Schvartsman, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 4.144.579-X/SSP-SP e CPF
nº 940.563.318-04, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 3.600 - 4º andar, São Paulo/SP; • Diretor Administrativo, Paulo Roberto Petterle, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, e endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria
Lima, nº 3.600 - 4º andar, em São Paulo, SP, RG nº 12.463.724-4-SSP-PR e CPF/MF nº 175.309.207-82; • Diretor
Financeiro, Antonio Sergio Alfano, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 5.282.030/SSP-SP e
CPF/MF nº 875.349.248-04, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com escritório na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 4º andar, em São Paulo-SP. 3) Fixar em até a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil
reais) a remuneração global anual dos administradores, a ser dividida entre os membros da Diretoria. Declaração
de Desimpedimento: Os Diretores ora reeleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei
especial, de exercer a administração da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação,
a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema ﬁnanceiro nacional, contra
as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, declarando-se
cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Publicações: As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão
feitas no Diário Oﬁcial do Estado de São Paulo e no Valor Econômico. Documentos Apresentados: O Sr. Presidente
esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações desta Assembleia Geral Ordinária, foram numerados seguidamente e, autenticados pela mesa, ﬁcam arquivados na Companhia. Lavratura e Leitura:
Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada por unanimidade pelos subscritores presentes, que a assinam com
os membros da mesa. São Paulo, 15 de abril de 2013. (aa) Fabio Schvartsman, Presidente da Mesa; Rosa Maria
dos Santos Galvão, Secretária da Mesa. Klabin S.A. (aa) Fabio Schvartsman, Diretor Geral; Antonio Sergio
Alfano, Diretor Financeiro; Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda. (aa) Paulo Petterle, Diretor; Antonio Sergio
Alfano, Diretor. Certiﬁco que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada em
15/04/2013, às 11:00 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretaria da Assembleia.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo.
Certiﬁco que foi registrado sob nº 160.916/13-6, em 26/04/2013. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

Redecard S.A.

CNPJ nº 01.425.787/0001-04
NIRE 35300147073
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 01 DE MARÇO DE 2013
Data, hora e local da Assembleia: Em 01/03/2013, às 10h, no auditório da sede social da
Redecard S.A. (“Companhia” e “Redecard”), na Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues nº 939 12º andar - Barueri - SP. Quorum de Instalação: Presentes acionistas representando a totalidade
do capital social. Convocação: Dispensada nos termos do Art. 124, § 4º da Lei nº 6.404/76.
Composição da Mesa: Assumiu a Presidência dos trabalhos, nos termos do art. 8º do Estatuto
Social o Sr. Milton Maluhy Filho, que convidou para secretariá-los a Sra. Flávia Zahr. Ordem do
dia: Deliberar sobre a composição da Diretoria da Companhia. Deliberações tomadas por
unanimidade: Analisada e discutida a matéria, os acionistas deliberaram, por unanimidade:
1) Registrar que o Diretor Executivo AUGUSTO BARBOSA ESTELLITA LINS deixa de exercer
suas funções nesta data. Registraram-se votos de agradecimento ao Sr. Augusto Lins por sua
contribuição e dedicação à Redecard; 2) Eleger Diretor Executivo MARCOS SILVA MASSUKADO,
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP nº 15.709.683-X, CPF nº 144.101.198-69,
domiciliado na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, Loja 1 - 12º ao 14º andares,
Município de Barueri, Estado de São Paulo, o qual será empossado no referido cargo nesta data.
Registrou-se a apresentação, pelo eleito, dos documentos comprobatórios do atendimento das
condições prévias de elegibilidade previstas nos arts. 146 e 147 da Lei 6.404/76. 3) Em decorrência
dos itens precedentes, registrar que a Diretoria da Redecard, no mandato anual em curso, que
vigorará até a posse dos eleitos em 2013, passa a ter a seguinte composição: Diretor Presidente:
MILTON MALUHY FILHO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº 27.462.284-1, CPF nº
252.026.488-80; Diretores Executivos: FÁBIO HERSZKOWICZ, brasileiro, casado, administrador,
RG-SSP/SP nº 20.310.062, CPF nº 255.322.028-69; MARCELO KOPEL, brasileiro, casado,
administrador, RG-SSP/SP nº 8.686.694-1, CPF nº 059.369.658-13; MARCIO AUGUSTO DE
CASTRO, brasileiro, casado, administrador, RG-SSP/SP nº 17.417.095-6, CPF nº 086.600.038-02,
e MARCOS SILVA MASSUKADO, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG-SSP/SP nº
15.709.683-X, CPF nº 144.101.198-69; Diretores: NICOLAS ALFREDO WSEVOLOJSKOY, belga,
casado, administrador, RNE nº W659900-Z, CPF nº 212.974.298-00; e VIVIANE BEHAR DE CASTRO,
brasileira, casada, administradora, RG-SSP/SP nº 17.032.449-7, CPF nº 075.375.618-85; todos
domiciliados na sede social da Companhia, na Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939,
Loja 1 - 12º ao 14º andares, Município de Barueri, Estado de São Paulo. Encerramento: Nada mais
havendo a tratar, a Assembleia Geral Extraordinária foi encerrada com a lavratura desta ata, que
após ter sido lida, foi aprovada e assinada pelos presentes. Barueri (SP), 01 de março de 2013. (aa)
Milton Maluhy Filho - Presidente da Assembleia; Flávia Zahr - Secretária da Assembleia. Cópia fiel
da original lavrada em livro próprio. JUCESP - Registro nº 147.791/13-3, em 23/04/2013. (a) Gisela
Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Celucat S.A.
CNPJ nº 05.563.019/0001-60 – NIRE nº 35300195159
Ata da Assembleia Geral Ordinária
Data, Hora e Local da Realização: Aos 15 (quinze) dias do mês de abril de 2013, às 9:00 horas, em sua Sede Social,
na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 3º andar, sala 31, em São Paulo, SP. Composição da Mesa: Por aclamação,
foi escolhido para presidir os trabalhos o Sr. Fabio Schvartsman, que convidou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvão
para Secretária. Presenças: Acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de
Acionistas e Diretores. Publicações Prévias: - Nos termos do § 4º do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada
a publicação de anúncios; - Nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação da
convocação das Assembleias gerais; - Nos termos do artigo 294 da Lei nº 6.404/76, foi dispensada a publicação do
Balanço Patrimonial. Ordem do Dia: a) Tomar as contas dos administradores e examinar, discutir e votar o Balanço
Patrimonial e Demonstração do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2012; b) Eleger os
membros da Diretoria; c) Fixar a remuneração dos Administradores. Leitura dos Documentos: Não foi requerida a
leitura dos documentos referidos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76. Deliberações: Foram as seguintes as deliberações
tomadas: 1) Aprovadas por unanimidade e sem reserva as contas da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstração
do Patrimônio Líquido, relativos ao exercício encerrado em 31/12/2012. 2) Reeleitos membros da Diretoria, com
mandato até a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se em 2014: • Diretor Gerente, Fabio Schvartsman, brasileiro, casado, engenheiro de produção, portador do RG nº 4.144.579-X/SSP-SP e CPF nº 940.563.318-04, residente e domiciliado em São Paulo-SP, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 4º andar,
São Paulo/SP; • Diretor Administrativo, Paulo Roberto Petterle, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, e endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600 - 4º andar, em São
Paulo, SP, RG nº 12.463.724-4-SSP-PR e CPF/MF nº 175.309.207-82; • Diretor Financeiro, Antonio Sergio Alfano,
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 5.282.030/SSP-SP e CPF/MF nº 875.349.248-04, residente e domiciliado nesta Capital de São Paulo, com escritório na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.600, 4º andar, em São Paulo-SP. 3) Fixar em até a quantia de R$ 1.000,00 (hum mil reais) a remuneração global anual dos
administradores, a ser dividida entre os membros da Diretoria. Declaração de Desimpedimento: Os Diretores ora
reeleitos declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos, por lei especial, de exercer a administração
da Companhia, e nem foram condenados ou estão sob efeitos de condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão,
peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema ﬁnanceiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, declarando-se cientes do disposto no artigo 147 da Lei nº 6.404/76. Publicações: As publicações previstas na Lei nº 6.404/76 serão feitas no Diário Oﬁcial
do Estado de São Paulo e Valor Econômico. Documentos Apresentados: O Sr. Presidente esclareceu que os documentos apresentados, relativos às deliberações desta Assembleia Geral Ordinária, foram numerados seguidamente e, autenticados pela mesa, ﬁcam arquivados na Companhia. Lavratura e Leitura: Lavrada e lida a presente ata, foi ela aprovada por unanimidade pelos subscritores presentes, que a assinam com os membros da mesa.
São Paulo, 15 de abril de 2013. (aa) Fabio Schvartsman, Presidente da Mesa; Rosa Maria dos Santos Galvão,
Secretária da Mesa. Klabin S.A. (aa) Fabio Schvartsman, Diretor Geral; Antonio Sergio Alfano, Diretor Financeiro
e de Relações com Investidores; Klabin do Paraná Produtos Florestais Ltda. (aa) Paulo Petterle, Diretor; Antonio
Sergio Alfano, Diretor. Certiﬁco que o texto supra é cópia autêntica da Ata da Assembleia Geral Ordinária, realizada
em 15/04/2013, às 9:00 horas, lavrada em livro próprio. Rosa Maria dos Santos Galvão - Secretária da Assembleia.
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia - Junta Comercial do Estado de São Paulo.
Certiﬁco que foi registrado sob nº 160.912/13-1, em 26/04/2013.(a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária-Geral.

MAPFRE DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Locaweb Serviços de Internet S.A.
NIRE 35.300.349.482 - CNPJ/MF nº 02.351.877/0001-52
Extrato da Ata de Assembléia Geral Extraordinária de 23/12/2008
Data, Hora e Local: 23/12/2008, às 15hs, na sede social, SP/SP. Convocação: Dispensada. Presença: 100% do capital. Mesa: Michel Gora Presidente; e Gilberto Mautner - Secretário. Deliberações Aprovadas: (i)
proposta do Conselho de distribuição de juros sobre o capital próprio no
valor total de R$ 933.399,59, equivalentes a R$ 0,0111830067457691 por
ação, que serão pagos até 30.04.2009, por conta do dividendo obrigatório
de 2008, com retenção de 15% de IRRF, resultando em juros líquidos no
valor total de R$ 793.389,65, equivalentes a R$ 0,0095055557339037 por
ação; e (ii) o cancelamento do registro de Cia. aberta perante a CVM. Encerramento: Nada mais. Gilberto Mautner - Secretário. JUCESP nº
24.202/09-5 em 16.01.2009. Ana Cristina de S. F. Calandra - Sec. Geral.

Locaweb Serviços de Internet S.A.
NIRE 35.300.349.482 - CNPJ/MF nº 02.351.877/0001-52
ExtratodaAtadeAssembléiaGeralExtraordináriade01/07/2009
Data, Hora e Local: 01/07/2009, às 10hs, na sede, SP/SP.
Convocação:Dispensada.Presença:100%docapital.Mesa:Michel
Gora - Presidente; e Gilberto Mautner - Secretário. Deliberações
Aprovadas: (i) o 2º Plano de Opção de Compra de Ações da Cia. que
estabelece as condições gerais de outorga de opções de compra de
ações de emissão da Cia. aos administradores e empregados da Cia.
ou de outras sociedades controladas direta ou indiretamente pela Cia.;
e (ii) a Administração da Cia. a celebrar os “Instrumentos Particulares
de Outorga de Opção de Compra de Ações” no âmbito do 2º Plano de
Opção de Compra de Ações com os administradores e empregados da
Cia. ou de outras sociedades controladas direta ou indiretamente pela
Cia., ﬁcando autorizada a realizar todos os atos necessários à
implementação de tal outorga aos administradores e empregados da
Cia..Encerramento:Nadamais.GilbertoMautner-Secretário.JUCESP
64.653/10-9 em 22.02.10. Kátia Regina Bueno de Godoy - Sec. Geral.

CNPJ: 04.160.039/0001-27
ERRATA
Nas demonstrações financeiras da MAPFRE Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. publicada no jornal Valor Econômico e no Diário Oficial
do Estado de São Paulo em 28/02/2013, as Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido apresentam valores divergentes, que ora segue
corrigida: Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Balanço do Exercício Findo em 31 de dezembro de 2012, conforme abaixo.
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de reais)
Capital
realizado
19.422
446
–

Reserva
de capital
446
(446)
–

Reservas de lucros
Reserva especial
Reserva
de lucros
legal
6.464
1.583
–
–
–
–

Saldos em 31 de dezembro de 2010
Aumento de capital - AGE 30 de novembro de 2011
Lucro líquido do exercício
Distribuição dos lucros líquidos do exercício:
Reserva legal
–
–
–
723
Reserva especial de lucros
–
–
13.736
–
Saldos em 31 de dezembro de 2011
19.868
–
20.200
2.306
Dividendos intermediários
–
–
(20.000)
–
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
Distribuição dos lucros líquidos do exercício:
Reserva legal
–
–
–
797
Reserva especial de lucros
–
–
141
–
Dividendos
–
–
–
–
Saldos em 31 de dezembro de 2012
19.868
–
341
3.103
Saldos em 30 de junho de 2012
19.868
–
200
2.306
Lucro líquido do semestre
–
–
–
–
Distribuição dos lucros líquidos do semestre:
Dividendos
–
–
–
–
Reserva legal
–
–
–
797
Reserva especial de lucros
–
–
141
–
Saldos em 31 de dezembro de 2012
19.868
–
341
3.103
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras

Lucros
Acumulados
–
–
14.459

Total
27.915
–
14.459

(723)
(13.736)
–
–
15.938

–
–
42.374
(20.000)
15.938

(797)
(141)
(15.000)
–
11.462
4.476

–
–
(15.000)
23.312
33.836
4.476

(15.000)
(797)
(141)
–

(15.000)
–
–
23.312

