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ORGANIZAÇÕES GLOBO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 03.953.638/0001-35

1. Informações gerais: A Organizações Globo Participações S.A. (“Companhia”) e 
suas subsidiárias (de forma conjunta “Grupo OGP”) é uma empresa holding 
pertencente à Família Marinho. A Companhia possui, através de suas controladas e 
controladas em conjunto, como principais negócios: um grupo de emissoras de 
televisão aberta; empresas de jornalismo; negócios de internet; negócios de 
programação de TV por assinatura; publicação de revistas e negócios musicais; 
formando o maior grupo de mídia do Brasil. A Companhia é uma sociedade por ações 
de capital fechado, domiciliada no Brasil. 2. Aprovação e base de preparação e 
apresentação das demonstrações fi nanceiras: As presentes demonstrações 
fi nanceiras (Controladora e Consolidado) são de responsabilidade da administração. 
As demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas foram preparadas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), que compreendem as 
disposições da Lei das Sociedades por Ações e os pronunciamentos emitidos pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). Estas demonstrações fi nanceiras 
foram aprovadas para emissão pelos Administradores da Companhia em 20 de março 
de 2017. As práticas contábeis foram aplicadas de forma consistente em todos os 
anos apresentados e uniformemente aplicadas em todas as investidas da Companhia, 
incluindo as empresas controladas em conjunto e coligadas. Determinados valores 
comparativos foram reclassifi cados para se adequar à apresentação do ano corrente. 
Essas demonstrações fi nanceiras foram preparadas utilizando as práticas contábeis 
de acordo com os pronunciamentos efetivos para os exercícios iniciados a partir de 01 
de janeiro de 2016. As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia estão 
descritas abaixo: 2.1. Base de consolidação: As demonstrações fi nanceiras 
consolidadas incluem a Companhia e suas controladas diretas e indiretas. Controladas: 
Controladas são todas as entidades as quais a Companhia está exposta a retornos 
variáveis pelo seu envolvimento com elas e possui a habilidade de afetar esses 
retornos através de seu poder sobre essas entidades (ou seja, direitos existentes que 
lhe dão a capacidade de direcionar as atividades da investida). As controladas são 
consolidadas integralmente a partir da data em que o controle é transferido para o 
Grupo OGP e continuam sendo consolidadas até a data em que cessa este controle. 
Esses investimentos são contabilizados pelo método da equivalência patrimonial. Pelo 
método da equivalência patrimonial, o investimento é contabilizado no balanço 
patrimonial pelo custo mais as variações posteriores de aquisição da participação 
acionária da Companhia nos ativos líquidos da investida. As alterações nas 
participações societárias nas controladas que não resultem em perda no controle são 
registradas no patrimônio líquido como “efeitos de transações de capital”. Participação 

dos acionistas não controladores: A participação dos não controladores é reconhecida 
com base na sua participação proporcional sobre os valores contábeis das investidas. 
Consolidação: A Companhia consolida todas as suas controladas. A consolidação 
consiste na soma de ativos, passivos, receitas e despesas, segundo a sua natureza, 
complementada pelos seguintes ajustes e eliminações: • Os efeitos das transações 
signifi cativas realizadas entre as empresas consolidadas. • As participações da 
controladora no capital, reservas e lucros ou prejuízos acumulados das controladas e 
resultado não abrangente. • Os saldos de empréstimos, contas correntes e outros 
ativos e passivos mantidos entre as empresas consolidadas. • A participação dos 
acionistas não controladores no patrimônio líquido e resultados das operações das 
empresas consolidadas é registrada como “participação dos acionistas não 
controladores”. 2.2. Investimentos em controladas em conjunto e coligadas: O 
Grupo OGP possui participações societárias em controladas em conjunto, pelos quais 
tem acordos que estabelecem o controle conjunto sobre as atividades econômicas 
dessas entidades. Coligadas são entidades sobre as quais o Grupo OGP tem 
infl uência signifi cativa. Infl uência signifi cativa é o poder de participar nas decisões 
sobre políticas operacionais da investida, não sendo, no entanto, controle ou controle 
em conjunto sobre essas políticas. Os investimentos em controladas em conjunto e 
nas coligadas são contabilizados pelo método da equivalência patrimonial. 2.3. 
Reconhecimento da receita: A receita é reconhecida na extensão em que for 
provável que benefícios econômicos serão gerados para o Grupo OGP e possa ser 
mensurada de maneira confi ável. A receita é mensurada com base no valor justo da 
contraprestação recebida ou a receber, deduzidas de qualquer desconto comercial, 
tais como abatimentos, notas de crédito, reembolsos, ajustes de taxas, descontos e 
impostos ou encargos sobre vendas. Todas as receitas são registradas pelo regime de 
competência. 2.4. Ativos e passivos circulantes e não circulantes: Os ativos e 
passivos são classifi cados como circulantes quando realizáveis ou liquidáveis dentro 
dos doze meses seguintes, caso contrário são classifi cados como ativos e passivos 
não circulantes. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos 
montantes nos quais seriam liquidados considerando a data de cada balanço, 
incluindo juros provisionados de acordo com as condições contratuais. 2.5. Direitos 
de exibição e transmissão: Os direitos de transmissão e exibição de fi lmes, eventos 
ao vivo, direitos artísticos e outros direitos são registrados ao custo de aquisição no 
momento em que tais direitos tornam-se disponíveis ou quando adiantamentos são 
efetuados, o que ocorrer primeiro. Os custos de fi lmes incluem os custos não 
amortizados de fi lmes e séries de televisão adquiridos de terceiros de acordo com os 

contratos. A amortização dos fi lmes é determinada com base nos benefícios gerados 
para cada exibição durante seu ciclo de vida contratual. Os eventos ao vivo 
compreendem principalmente os direitos de transmissão dos campeonatos de futebol 
e são amortizados quando exibidos. A recuperabilidade dos eventos ao vivo e direitos 
de fi lmes é revisada título por título, e, se necessário, são provisionados para perda 
quando for identifi cado que os fi lmes ou os eventos não serão exibidos até o fi m do 
contrato. Os direitos artísticos são representados pelo montante total dos contratos 
com artistas e são atribuídos aos custos de produção de programação usando o 
método linear durante o prazo do contrato. Os custos de produção das telenovelas 
produzidas ou ainda em processo, minisséries, séries e outros programas de televisão 
também são registrados como direitos de exibição. Esses direitos são amortizados 
quando os programas são exibidos. Os programas são baixados quando não há 
expectativa de que sejam transmitidos. 2.6. Intangível: Intangíveis compreendem 
principalmente ágio e softwares. O ágio é reconhecido em combinações de negócios, 
mensurado ao custo, líquido de qualquer provisão para perda de valor acumulada. Os 
softwares adquiridos separadamente são reconhecidos inicialmente pelo custo. As 
vidas úteis dos softwares são avaliadas como fi nitas, sendo amortizados ao longo de 
suas vidas úteis econômicas. O Grupo OGP avalia a recuperabilidade dos ativos 
intangíveis sempre que existe uma indicação de que o seu valor contábil pode não ser 
recuperável. 2.7. Imobilizado: Incluem principalmente os estúdios, instalações de 
produção, parque gráfi co e escritórios. Todos os imóveis, instalações e equipamentos 
são demonstrados ao custo de aquisição ou construção, menos a depreciação 
acumulada e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, se houver. A 
depreciação é registrada pelo método linear com base na vida útil econômica estimada 
dos ativos. Os valores residuais, vida útil e os métodos de depreciação dos ativos são 
revistos anualmente. 2.8. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de 
renda e contribuição social correntes são calculados com base no lucro tributável, 
conforme determinado pela legislação fi scal vigente, e as alíquotas e leis tributárias 
utilizadas para calcular o valor são aquelas que estão promulgadas na data da 
divulgação. Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos são 
reconhecidos  sobre prejuízos fi scais, base negativa da contribuição social e 
diferenças temporárias entre a base fi scal de ativos e passivos e seus valores 
contábeis. Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos são reconhecidos 
apenas na medida em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão 
disponíveis contra os quais as diferenças temporárias possam ser utilizadas. 2.9. 
Empréstimos: Os empréstimos são ajustados com base nas variações monetárias e 

Senhores Acionistas: Apresentamos as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas relativas aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e 2015. Ficamos à inteira disposição dos Senhores para quaisquer esclarecimentos que se fi zerem necessários. 
Rio de Janeiro, 23 de março de 2017. A Diretoria.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
(Em milhares de reais)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

 Controladora Consolidado
  2016 2015 2016 2015
Ativo
Ativo circulante

Caixa e equivalentes de caixa 775.433 78 3.254.904 4.632.664
Títulos e valores mobiliários 706.560 6 5.713.677 5.560.246
Contas a receber - - 1.460.115 1.552.037
Dividendos e juros sobre capital próprio a receber 572.781 833.835 12.033 4.373
Direitos de exibição e transmissão - - 1.183.115 1.313.246
Outros 6.808 6.778 877.126 997.267

Total do ativo circulante 2.061.582 840.697 12.500.970 14.059.833
Ativo não circulante

Títulos e valores mobiliários - - - 296.093
Direitos de exibição e transmissão - - 2.337.089 1.548.834
Depósitos judiciais - - 286.449 291.596
Imposto de renda e contribuição social diferidos - - 449.271 283.860
Investimentos disponíveis para venda - - 1.162.574 1.266.715
Investimentos pelo método de equivalência patrimonial 13.110.381 13.418.502 488.921 356.363
Imobilizado - - 3.953.105 3.944.863
Intangível - - 1.199.044 1.141.812
Outros 4 79.001 54.540 101.769

Total do ativo não circulante 13.110.385 13.497.503 9.930.993 9.231.905
Total do ativo 15.171.967 14.338.200 22.431.963 23.291.738

Controladora Consolidado
 2016 2015 2016 2015
Passivo e patrimônio liquido
Passivo circulante

Empréstimos - - 117.838 79.179
Contas a pagar 1.114 39.837 1.179.868 1.452.888
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 101.392 4.891.086 102.007 4.891.086
Adiantamento de clientes - - 1.369.524 2.266.751
Salários e encargos sociais 242 217 661.992 653.601
Obrigações fi scais - 225 271.350 334.021
Outros - - 107.471 107.841

Total do passivo circulante 102.748 4.931.365 3.810.050 9.785.367
Passivo não circulante

Empréstimos - - 3.030.153 3.595.892
Contas a pagar 3.825.891 - 3.956.047 124.659
Provisão para contingências - - 258.943 244.858
Outros - - 126.890 128.438

Total do passivo não circulante 3.825.891 - 7.372.033 4.093.847
Patrimônio líquido 

Capital social 7.961.759 7.961.759 7.961.759 7.961.759
Reservas de lucros 4.061.564 2.196.649 4.061.564 2.196.649
Efeitos de transações de capital (940.537) (991.723) (940.537) (991.723)
Outros resultados abrangentes 160.542 240.150 160.542 240.150

11.243.328 9.406.835 11.243.328 9.406.835
Participação dos acionistas não controladores - - 6.552 5.689
Total do patrimônio líquido 11.243.328 9.406.835 11.249.880 9.412.524
Total do passivo e patrimônio líquido 15.171.967 14.338.200 22.431.963 23.291.738

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Receita líquida com vendas, publicidade e serviços 15.952.366 16.702.557
Custo de vendas, publicidade e serviços - - (10.359.967) (9.508.930)
Lucro bruto - - 5.592.399 7.193.627
(Despesas) receitas operacionais

Despesas com vendas - - (1.989.488) (2.198.213)
Despesas gerais e administrativas (17.869) (16.257) (1.544.764) (1.599.765)
Ganho na baixa de imobilizado - - 2.706 1.929
Outras despesas operacionais - (791) (52.176) (22.962)

Resultado operacional líquido antes do resultado fi nanceiro e dos 
investimentos (17.869) (17.048) 2.008.677 3.374.616

Receita fi nanceira 183.203 8.570 1.796.334 2.156.425
Despesa fi nanceira (1.916) (5.450) (1.306.557) (1.526.738)
Resultado de equivalência patrimonial 1.876.882 2.998.687 162.388 185.617
Outros resultados de investimento - - 47.649 (4.494)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 2.040.300 2.984.759 2.708.491 4.185.426
Imposto de renda e contribuição social (25) - (668.774) (1.198.918)
Lucro líquido do exercício 2.040.275 2.984.759 2.039.717 2.986.508
Lucro líquido atribuído aos:

Controladores 2.040.275 2.984.759
Acionistas não controladores (558) 1.749
 2.039.717 2.986.508

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Lucro líquido do exercício 2.040.275 2.984.759 2.039.717 2.986.508
Outros resultados abrangentes a serem reclassifi cados para 

resultado do exercício em períodos subsequentes
Ajuste a valor justo dos investimentos disponíveis para venda (104.141) 77.780 (104.141) 77.780
Efeito de imposto de renda e contribuição social 35.408 (26.445)       35.408 (26.445)
Ajuste de conversão de operações no exterior (10.875) 18.698 (10.875) 18.698

(79.608) 70.033 (79.608) 70.033
Outros resultados abrangentes não reclassifi cados para resultado do 

exercício em períodos subsequentes
Ganhos atuariais de plano de benefício defi nido pós-emprego - 15.815 - 15.815
Efeito de imposto de renda e contribuição social - (5.377) - (5.377)

 - 10.438 - 10.438
Resultado abrangente total do exercício 1.960.667 3.065.230 1.960.109 3.066.979
Resultado atribuído aos:

Controladores 1.960.667 3.065.230
Acionistas não controladores (558) 1.749

 1.960.109 3.066.979

Patrimônio líquido atribuído aos controladores
Reservas de lucros Resultados abrangentes

Capital
social

Reserva
legal

Reserva de lucros 
retidos

Efeitos de
transações
de capital

Outros 
resultados

abrangentes
Lucros

acumulados Total

Participação
dos acionistas

não controladores
Total 

patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2014 7.961.759 390.397 3.381.491 (991.723) 159.679 - 10.901.603 5.140 10.906.743

Ajuste de conversão de operações no exterior - - - - 18.698 - 18.698 - 18.698
Ajuste a valor justo dos investimentos disponíveis para venda, líquido de impostos - - - - 51.335 - 51.335 - 51.335
Ganhos atuariais de plano de benefício defi nido pós-emprego, líquido de impostos - - - - 10.438 - 10.438 - 10.438
Lucro líquido do exercício - - - - - 2.984.759 2.984.759 1.749 2.986.508
Dividendos - - (2.359.998) - - (2.200.000) (4.559.998) (1.200) (4.561.198)
Transferências para reservas - 149.238 635.521 - - (784.759) - - -

Saldos em 31 de dezembro de 2015 7.961.759 539.635 1.657.014 (991.723) 240.150 - 9.406.835 5.689 9.412.524
Ajuste de conversão de operações no exterior - - - - (10.875) - (10.875) - (10.875)
Ajuste a valor justo dos investimentos disponíveis para venda, líquido de impostos - - - - (68.733) - (68.733) - (68.733)
Lucro líquido do exercício - - - - - 2.040.275 2.040.275 (558) 2.039.717
Juros sobre capital próprio - - - - - (175.360) (175.360) (2.715) (178.075)
Transferências para reservas - 102.014 1.762.901 - - (1.864.915) - - -
Aumento de capital de não controladores - - - - - - - 5.380 5.380
Outros - - - 51.186 - - 51.186 (1.244) 49.942

Saldos em 31 de dezembro de 2016 7.961.759 641.649 3.419.915 (940.537) 160.542 - 11.243.328 6.552 11.249.880

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 2.040.300 2.984.759 2.708.491 4.185.426

   Ajustes para conciliar o resultado ao caixa gerado pelas 
atividades operacionais
Depreciação e amortização - - 396.333 363.764
Resultado de equivalência patrimonial (1.876.882) (2.998.687) (162.388) (185.617)
Juros e variações monetárias líquidos - - (344.681) 1.242.812
Provisão para contingências - - 43.790 41.505
Provisão para perdas de ativos - - 145.559 35.382
(Ganho) perda na baixa de imobilizado e investimento - - (3.500) 2.015
Outros - - (53.980) -

163.418 (13.928) 2.729.624 5.685.287
(Aumento) redução de ativos e aumento (redução) de passivos

Contas a receber - - 27.742 (116.039)
Direitos de exibição e transmissão - - (649.828) (643.096)
Adiantamento de clientes - - (921.927) 291.097
Contas a pagar - (38.790) (122.086) 44.150
Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos 2.540.372 819.703 150.945 149.211
Obrigações fi scais (18.528) 15 374.029 444.215
Outros ativos e passivos (39.620) 6.126 (123.030) (207.078)

Caixa gerado pelas atividades operacionais 2.645.642 773.126 1.465.469 5.647.747
Pagamento de juros de empréstimos - - (192.511) (203.216)
Pagamento de imposto de renda e contribuição social (6.853) (2.029) (1.239.750) (1.203.310)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 2.638.789 771.097 33.208 4.241.221
Fluxos de caixa das atividades de investimentos

(Aquisição) resgate de títulos e valores mobiliários (706.554) 16 142.662 (509.410)
Aquisição de imobilizado - - (445.944) (863.000)
Aquisição de software - - (5.929) (60.912)
Lucro na venda de imobilizado - - 27.691 3.873
Aquisição de outros intangíveis (4) - (1.705) (134)
Adiantamento para futuro aumento de capital - (79.001) - (79.001)
Aumento de capital em investidas (84.746) - (350) -
Aquisição de investimento, líquido do caixa adquirido - - (33.959) (3.276)
Venda de propriedade para investimento - - 12.544 -

Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (791.304) (78.985) (304.990) (1.511.860)
Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamentos

Captação de novos empréstimos - - 6.196 32.840
Pagamento de empréstimos - - (37.655) (44.688)
Amortização de mútuos (71.972) - (72.261) -
Dividendos pagos aos acionistas (1.000.158) (778.927) (1.000.158) (778.927)
Transações com acionistas não controladores - - (2.100) (1.200)

Caixa líquido usado nas atividades de fi nanciamentos (1.072.130) (778.927) (1.105.978) (791.975)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa 775.355 (86.815) (1.377.760) 1.937.386
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 78 86.893 4.632.664 2.695.278
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 775.433 78 3.254.904 4.632.664



��Á����������ÇÕ�	 � ��
�
� �������
�� 	
���� �� ��� �	 ��	���

7������� � ��
� ��� � ������

������������ � �� 
� ���Ç� 
� ����

ORGANIZAÇÕES GLOBO PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 03.953.638/0001-35

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Roberto Irineu Marinho João Roberto Marinho José Roberto Marinho Jorge Luiz de Barros Nóbrega Pedro Ramos de Carvalho
Presidente Vice-Presidente Vice-Presidente Conselheiro Conselheiro

Roberto Irineu Marinho Jorge Luiz de Barros Nóbrega
Presidente Executivo Vice-Presidente Executivo  

DIRETORIA
Elizabeth Cavalcanti de Oliveira

Contadora – CRC RJ – 081.302/O-7

“O Parecer dos Auditores Ernst & Young Auditores Independentes S.S., datado de 20/03/17, foi emitido sem ressalvas e encontra-se à disposição dos acionistas junto com as demonstrações fi nanceiras completas, na sede da Companhia.”

taxas de câmbio e incluem os juros incorridos até a data do balanço, baseados nas 

taxas efetivas de juros e nos termos contratuais. 2.10. Provisão para contingências: 
Provisões para contingências são reconhecidas quando o Grupo OGP possui uma 

obrigação presente legal como resultado de eventos passados, é provável que um 

fl uxo de recursos seja necessário para liquidar as obrigações, bem como os montantes 

possam ser estimados com razoabilidade. 2.11. Custos e despesas: Os custos e 

despesas são registrados pelo regime de competência. Os custos incluem, 

principalmente, custos de produção e distribuição, despesas de royalties e direitos 

autorais, custos dos direitos dos artistas, direitos de exibição e transmissão, custos de 

gravação e despesas gerais diretas. As despesas com vendas, gerais e administrativas 

incluem substancialmente as despesas de marketing e publicidade, despesas com 

vendas, perdas e despesas gerais indiretas. 3. Capital social: O capital social, 

totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do país, está dividido em 

1.335.622 ações, sendo 446.098 ordinárias e 889.524 preferenciais, nominativas e 

sem valor nominal.

Id: 2019051

Id: 2019081

CONTAX-MOBITEL S.A.
CNPJ/MF nº. 67.313.221/0001-90 - NIRE 33.3.0030951-9

Companhia Fechada
Subsidiária Integral da Contax Participações S.A.

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM
28 DE FEVEREIRO DE 2017 (Lavrada na forma de sumário, confor-
me o disposto no Art. 130, §1º da Lei n.º 6.404/76.). 1. Data, hora e
local: Realizada no dia 28 de fevereiro de 2017, às 11:00 horas, na
sede social da Contax-Mobitel S.A., localizada na Cidade do Rio de
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua Beneditinos, nº 15/17, Par-
te, Centro, CEP 20081-050 ("Companhia"). 2. Ordem do Dia: (i) Re-
torno do Diretor Presidente. 3. Convocação e Presenças: Presente a
totalidade dos acionistas da Companhia, conforme assinaturas cons-
tantes no Livro de Presença de Acionistas, dispensada a convocação
nos termos do § 4º do art. 124 da Lei n.º 6.404/76 ("Lei das S.A."). 4.
Mesa: Presidente: Cristiane Almeida de Souza Cé e Secretário: Plínio
José Lopes Shiguematsu. 5. Deliberações: Iniciada a Reunião quanto
ao item (i) da Ordem do Dia e o término, em 28 de fevereiro de
2017, da restrição prevista em cláusula contratual a que o Sr. Nelson
Armbrust estaria sujeito, cuja validade e exigibilidade encontram-se
em discussão judicial, e aprovaram, por unanimidade dos presentes e
sem nenhuma objeção: (i) o retorno do Sr. Nelson Armbrust às suas
atividades de Diretor Presidente, a partir de 1º de março de 2017; e
(ii) o término da licença provisória e não remunerada, aprovada em
Assembleia Geral Extraordinária de 16 de setembro de 2016. Com o
retorno do Sr. Nelson Armbrust às suas atividades, a Sra. Cristiane
Barretto Sales, deixa de exercer de forma interina as atividades de
Diretor Presidente, mantendo suas funções de Diretora Financeira,
conforme eleição em Assembleia Geral Extraordinária de 18 de abril
de 2016. Foi registrado o agradecimento a Sra. Cristiane Barretto Sa-

les, pela contribuição durante todo o período em que acumulou essas
atividades. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi
declarada encerrada a assembleia, da qual se lavrou a presente ata,
que lida e achada conforme, foi assinada pelo acionista e demais pre-
sentes. Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2017. Mesa: Cristiane Al-
meida de Souza Cé - Presidente; Plínio José Lopes Shiguematsu -
Secretário. Acionista Presente: Contax Participações S.A., por Cristia-
ne Barretto Sales e Cristiane Almeida de Souza Cé. Certifico que a
presente é cópia fiel do original lavrado em livro próprio. Rio de
Janeiro, 28 de fevereiro de 2017. Plínio José Lopes Shiguematsu -
Secretário. JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.
Nome: CONTAX-MOBITEL S.A. Certifico que o presente foi arquivado
sob o nº 3018676 e data de 16/03/2017. Bernardo F. S. Berwanger -
Secretário Geral. Id: 2019101

EXTRATO DE ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIRETORIA EXE-
CUTIVA DA VALE S.A., REALIZADA NO DIA SEIS DE MARÇO DE
DOIS MIL E DEZESSETE. CERTIDÃO - Junta Comercial do Estado
do Rio de Janeiro. Certifico o registro nº 00003018926 em
17/03/2017. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário-Geral.

Id: 2019108

COMPANHIA ABERTA
CNPJ 33.102.476/0001-92 - NIRE 33300108611

ATA DE REUNIÃO DA DIRETORIA REALIZADA EM 21 DE MARÇO
DE 2017. Às quinze horas do dia 21 de Março de 2017, reuniu-se, na
sede social da empresa à Av. Afrânio de Melo Franco nº 290 - Sala
101A, Leblon, RJ, a totalidade dos membros da Diretoria de MON-
TEIRO ARANHA S.A. O Sr. Sérgio Alberto Monteiro de Carvalho as-
sumiu a Presidência, convidando para Secretária a Sra. Celi Elisabete
Julia Monteiro de Carvalho. O Sr. Presidente informou que a reunião
fora convocada com a finalidade de deliberar, ao abrigo dos poderes
concedidos pelo Artigo 25, Parágrafo Único do Estatuto Social, "ad re-

ferendum" da Assembleia Geral, o pagamento de dividendos no mon-
tante de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), pago à razão de
R$ 0,816245173 por ação. O valor pago, a título de dividendos, po-
derá ser imputado ao valor do dividendo mínimo obrigatório. Colocada
a proposta em votação, foi aprovado por unanimidade o pagamento
dos dividendos aos acionistas detentores de ações de emissão da
companhia em 24/03/2017. As ações negociadas a partir de
27/03/2017 na BM&FBOVESPA serão consideradas “ex-dividendos”. O
pagamento será realizado a partir de 03/04/2017, observados os pro-
cedimentos do "Aviso aos Acionistas" a ser oportunamente divulgado
pela imprensa. Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a
reunião, lavrando-se a presente ata, que depois de lida e aprovada,
foi assinada por todos os Diretores presentes. Rio de Janeiro, 21 de
Março de 2017. Sérgio Alberto Monteiro de Carvalho; Celi Elisabete
Julia Monteiro de Carvalho; Sérgio Francisco Monteiro de Carvalho
Guimarães; Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello.

Id: 2019148
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