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BCMD Participações S.A.
CNPJ/MF nº 55.363.469/0001-87 - NIRE 35.300.188.373

Aviso aos Acionistas
Nos termos do artigo 133 da Lei nº 6.404/76, sirvo-me da presente para
comunicar aos Srs. Acionistas que o relatório da administração da BCMD
Participações S.A. pertinente ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 2016 e as demonstrações fi nanceiras do referido período
encontram-se à sua disposição na sede social.

Mauro de Salles Aguiar - Diretor Presidente

São Paulo, 16 de Março de 2017. No uso de suas atribuições, o 
Presidente do Sindicato dos Policiais Ferroviários Federais do 
Estado de São Paulo, o Sr. Edson Lima de Menezes, nomeia 
Delegado Sindical, todos os diretores da atual diretoria do SIPOFFESP 
e os Profissionais de Segurança Pública Ferroviária no Estado de São 
Paulo, conforme lei nº.10.683 de 28 de maio de 2003, Portaria76/2012. 
Todos os que se encontrarem em condições de acordo com as normas 
estatutárias do SIPOFFESP, e tiverem interesse deverão se manifestar 
ao Diretor Secretário Geral do Sindicato. 

LOGICTEL S/A
CNPJ nº 03.430.070/0001-78 - NIRE nº 35.300.173.767
Aviso aos Acionistas - Edital de Convocação - AGO

Convocamos os acionistas a se reunirem na sede, Rua da Bica, 234, Fre-
guesia do Ó, SP, no dia 27.04.2017, às 16 horas. Ordem do Dia: AGO:  a)
exame e discussão das Demonstrações Financeiras de 31/12/2016 e des-
tinação do lucro do período. b) Distribuição de dividendos; c) Outros assun-
tos de interesse.  Acham-se a disposição dos acionistas os documentos de
que se trata o artigo 133 da Lei 6.404/76. São Paulo, 15.03.2017. 

aa. Geraldo Antonio de Oliveira  Marques - Diretor Presidente.

Rádio e Televisão Record S/A
CNPJ nº 60.628.369/0001-75

Relatório da Diretoria
Senhores acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, a diretoria da Rádio e Televisão Record S/A apresenta-lhes a seguir as suas demonstrações contábeis individuais e consolidadas, do exercício fi ndo em 31 de
dezembro de 2016, elaboradas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), que inclui as práticas contábeis previstas na Legislação Societária Brasileira e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e com as práticas contábeis internacionais (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).

Balanços patrimoniais individuais e consolidados em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora Consolidado

ATIVO 2016 2015 2016 2015
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa  267.009   116.505   296.016   137.832 
Contas a receber  99.041   263.335   115.579   293.559 
Direitos e custos de exibições  36.599   118.617   36.599   119.202 
Almoxarifado e estoque  873   1.188   993   2.429 
Impostos a recuperar  13.493   8.497   21.548   15.875 
Demais contas a receber  27.263   9.593   27.478   12.280 
Partes relacionadas  3.982   2.307   4.153   3.789 
Adiantamentos a fornecedores  1.438   637   10.261   1.714 
Títulos e valores mobiliários   3.000   4.000   3.000   4.000 
Despesas antecipadas  18.334   18.089   18.878   13.775 

Total do ativo circulante  471.032   542.768   534.505   604.455 
Ativo não circulante
Direitos e custos de exibições   68.894   55.159   68.894   55.159 
Impostos a recuperar  1.065   1.304   1.065   1.304 
Impostos diferidos  151.291   -   151.291   - 
Depósitos judiciais  18.908   15.826   19.736   16.945 
Demais contas a receber  15.784   66   16.803   2.518 
Partes relacionadas  97   105   97   56 
Títulos e valores mobiliários   -   -   -   1 
Despesas antecipadas  25.151   18.113   25.151   23.504 
  281.190   90.573   283.037   99.487 
Investimentos  142.386   138.461   79.050   71.206 
Propriedade para investimento  11.495   5.376   11.495   6.752 
Imobilizado  516.701   538.940   567.690   621.654 
Intangível  139.671   90.305   145.618   93.133 

 810.253   773.082   803.853   792.745 
Total do ativo não circulante  1.091.443   863.655   1.086.890   892.232 

Total do ativo  1.562.475   1.406.423   1.621.395   1.496.687

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO/ Controladora Consolidado
 (PASSIVO A DESCOBERTO) 2016 2015 2016 2015
Passivo circulante
 Empréstimos e fi nanciamentos  11.328   102.232   13.945   121.262 
 Fornecedores   64.414   112.633   68.610   118.563 
 Contas a pagar  111.125   81.420   122.765   93.361 
 Dividendos a Pagar  6.331   -   6.331   - 
 Impostos e contribuições a recolher  39.099   45.211   42.001   47.922 
 Impostos parcelados  30.314   32.477   30.769   34.936 
 Salários e encargos sociais  34.901   29.745   39.199   39.164 
 Partes relacionadas  9.153   12.350   6.136   5.474 
 Bonifi cações de volume e comissões a pagar  31.693   51.738   31.922   52.136 
 Adiantamentos de clientes  113.199   35.449   134.735   38.472 
 Publicidade a veicular  124.796   257.321   124.802   258.804 
 Outras contas a pagar  21.993   11.342   22.042   11.660 
Total do passivo circulante  598.346   771.918   643.257   821.754 
Passivo não circulante
 Empréstimos e fi nanciamentos   29.184   40.800   33.051   68.550 
 Fornecedores   130.167   55.606   130.284   55.928 
 Contas a pagar   3.538   5.704   3.555   5.744 
 Impostos e Contribuições a Recolher  39.371   9.943   39.371   9.943 
 Impostos parcelados  322.507   338.813   322.507   343.087 
 Tributos diferidos  16.100   13.886   21.655   20.875 
 Adiantamento de clientes  63.437   41.052   63.437   41.052 
 Publicidade a veicular  38.875   48.315   38.875   48.315 
 Provisão para perdas em controladas  3.972   9.221   -   - 
 Provisões para riscos e discussões judiciais  141.788   112.151   143.492   115.331 
Total do passivo não circulante  788.939   675.491   796.227   708.825 
Patrimônio líquido/(passivo a descoberto)
 Capital social  14.778   14.778   14.778   14.778 
 Reservas de capital  3.800   3.800   3.800   3.800 
 Reservas de reavaliação  887   895   887   895 
 Ajuste de avaliação patrimonial  27.028   30.072   27.028   30.072 
 Reservas de lucros  123.246   -   123.246   - 
 Outros resultados abrangentes  5.451   8.893   5.451   8.893 
 Prejuízos acumulados  -   (99.424)  -   (99.424)
  175.190   (40.986)  175.190   (40.986)
 Participação de acionistas não controladores  -   -   6.721   7.094 
  175.190   (40.986)  181.911   (33.892)
Total do passivo e patrimônio
 líquido/(passivo a descoberto)  1.562.475   1.406.423   1.621.395   1.496.687 

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

 (reapresentado)  (reapresentado)
Receita líquida de vendas  1.862.408   1.993.829   1.961.893   2.080.991 
Custos das operações e das produções  (1.208.620)  (1.263.926)  (1.284.360)  (1.328.341)

Lucro bruto  653.788   729.903   677.533   752.650 

Receitas/ (despesas) operacionais
Com vendas  (383.501)  (427.892)  (382.643)  (427.966)
Gerais e administrativas  (192.411)  (119.959)  (217.885)  (145.359)
Outras (despesas) e receitas operacionais  787   (806)  7.065   1.726 

 (575.125)  (548.657)  (593.463)  (571.599)

Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras  122.992   69.811   126.441   72.115 
Despesas fi nanceiras  (137.917)  (179.896)  (139.407)  (181.465)

 (14.925)  (110.085)  (12.966)  (109.350)

Resultado das participações societárias
Equivalência patrimonial  14.969   11.420   12.278   13.856 

Lucro antes das provisões tributárias  78.707   82.581   83.382   85.557 
Imposto de renda e contribuição social   (10.755)  (11.150)  (14.659)  (13.763)
IR e CSSL diferido  145.517   228   145.546   502 

Resultado Líquido das
operações continuadas  213.469   71.659   214.269   72.296 

Resultado de operações descontinuadas  13.820   (12.163)  13.759   (12.278)

Lucro líquido do exercício  227.289   59.496   228.028   60.018 
Atribuído aos acionistas
controladores - operações continuadas - -  213.469   71.659 

Atribuído aos acionistas
controladores - operações descontinuadas - -  13.820   (12.163)

Lucro líquido do exercício atribuído
aos acionistas controladores - -  227.289   59.496 

Atribuído aos acionistas não
controladores - operações continuadas - -  800   637 

Atribuído aos acionistas não
controladores - operações descontinuadas - -  (61)  (115)

Lucro líquido do exercício atribuído
aos acionistas não controladores - -  739   522 

Lucro líquido por ações -
em Reais (R$) -
Operações continuadas  2.011   675 - - 

Lucro (prejuízo) líquido por
ações -  em Reais (R$) -
Operações descontinuadas  130   (115) - -

Demonstrações do resultado para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Demonstrações dos fl uxos de caixa individuais e consolidados para os exercícios fi ndos em
31 de dezembro de 2016 e de 2015 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado
2016 2015 2016 2015

Lucro líquido do exercício  227.289   59.496   228.028   60.018 
Itens que serão reclassifi cados 
subsequentemente ao resultado

Ajuste acumulado de conversão
em controlada no exterior  (3.442)  5.911   (3.442)  5.911 

Resultado abrangente do exercício  223.847   65.407   224.586   65.929 

Atribuído aos acionistas não controladores - -  739   522 
Atribuído aos acionistas controladores - -  223.847   65.407 

Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

 Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades operacionais 2016 2015 2016 2015
 Lucro antes das provisões tributárias - operações
   continuadas e descontinuadas  102.196   70.418   106.807   73.279 
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
 geradas  pelas atividades operacionais
 Depreciações e amortizações  46.155   48.002   61.838   56.443 
 Ganho na venda de operação descontinuada  (30.205)  -   (30.205)  - 
 Resultado na venda e
  baixa do imobilizado e investimento  (7.669)  1.683   (7.312)  1.807 
 Equivalência patrimonial  (14.969)  (11.420)  (12.278)  (13.856)
 Resultado de operação descontinuada  6.618   12.163   -   - 
 Encargos fi nanceiros e atualizações monetárias  25.523   94.954   35.968   106.428 
 Provisão de perda em investimento  (1.493)  1.493   (1.490)  1.493 
 Provisão para créditos de liquidação duvidosa  1.703   1.012   1.169   (41)
 Provisões para riscos e discussões judiciais  86.657   32.984   87.507   33.135 
 Outros  2.351   16   (2.604)  16 
  216.867   251.305   239.400   258.704 
Decréscimo/ (acréscimo) em ativos 
 Contas a receber  162.568   (123.608)  167.686   (128.494)
 Direitos e custos de exibições  81.035   67.439   81.620   66.970 
 Almoxarifado  315   881   129   600 
 Impostos a recuperar  (4.807)  11.808   (5.713)  11.534 
 Demais contas a receber  (8.218)  (2.523)  (8.657)  (1.771)
 Contas a receber com partes relacionadas  (1.667)  (112)  (405)  1.487 
 Adiantamentos a fornecedores  (801)  506   (8.572)  219 
 Despesas antecipadas  (7.283)  (11.761)  (7.069)  (8.616)
 Títulos e valores mobiliários   1.000   1.008   1.001   1.008 
 Depósitos judiciais  (3.082)  2.052   (3.220)  2.147 
(Decréscimo)/ acréscimo em passivos
 Fornecedores   22.176   (35.340)  22.220   (37.117)
 Contas a pagar  27.429   (3.916)  29.319   1.232 
 Impostos e contribuições a recolher  17.996   (8.405)  17.557   (10.475)
 Salários e encargos sociais  5.156   (3.717)  5.484   (3.443)
 Contas a pagar com partes relacionadas  (3.197)  1.282   669   246 
 Bonifi cação de volume e comissões a pagar  (20.045)  2.106   (20.214)  1.910 
 Adiantamentos de clientes  100.135   (57.186)  118.650   (54.456)
 Publicidade a veicular  (141.965)  (37.940)  (142.706)  (39.864)
 Outras contas a pagar  10.651   (1.860)  10.385   (1.583)
 Pagamento de contingências  (57.020)  (27.985)  (57.020)  (30.974)
Caixa gerado pelas operações  397.243   24.034   440.544   29.264 
 Imposto de renda e contribuição social pagos  (16.752)  (88)  (19.711)  (1.705)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  380.491   23.946   420.833   27.559 
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
 Aquisição de propriedade para investimentos  (6.162)  -   (6.162)  - 
 Aquisição de investimentos  (150)  (5.335)  (150)  (5.335)
 Aporte de capital em controlada  (14.366)  -   -   - 
 Aquisição de imobilizado  (15.550)  (12.786)  (23.659)  (29.723)
 Aquisição do intangível  (78.207)  (17.679)  (91.219)  (19.960)
 Recursos Recebidos na alienação
  de operações descontinuadas  7.040   -   -   - 
 Alienação de operações descontinuadas, líquido do caixa
  alienado junto com a operação  -   -   6.441   - 
 Recursos recebidos na alienação de bens do ativo
  imobilizado e investimentos  12.184   4.377   12.184   4.884 
 Lucros/dividendos recebidos  10.000   -   4.197   352 
 Juros recebidos  -   -   -   1.856 
Caixa líquido consumido pelas
 atividades de investimento  (85.211)  (31.423)  (98.368)  (47.926)
Fluxos de caixa das atividades de fi nanciamento
 Captação de empréstimos  -   114.382   2.430   149.151 
 Amortização de empréstimos  (102.383)  (51.819)  (117.528)  (74.771)
 Juros pagos sobre empréstimos  (11.356)  (10.318)  (13.506)  (13.226)
 Novos parcelamentos  -   -   -   776 
 Amortização do REFIS e parcelamentos  (13.876)  (14.527)  (15.475)  (16.149)
 Juros pagos do REFIS e parcelamentos  (17.161)  (17.045)  (17.602)  (17.358)
 Aumento de capital social de não controladores em controladas  -   -   -   7.438 
 Lucros distribuídos  -   -   (2.600)  - 
Caixa líquido consumido (gerado)
 pelas atividades de fi nanciamento  (144.776)  20.673   (164.281)  35.861 
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  150.504   13.196   158.184   15.494 
Caixa e equivalentes de caixa
 No início do exercício  116.505   103.309   137.832   122.338 
 No fi nal do exercício  267.009   116.505   296.016   137.832 
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  150.504   13.196   158.184   15.494

continua...
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Sistema Fácil - 
Tamboré 7 Villaggio - SPE Ltda

CNPJ Nº 04.026.121/0001-63 - NIRE 35.216.485.826
20ª Alteração e Consolidação do Contrato Social

Data 23.01.2017. Local São José do Rio Preto. A totalidade dos sócios 
da SISTEMA FÁCIL - TAMBORÉ 7 VILLAGGIO - SPE LTDA, sede em 
São José do Rio Preto-SP, na Avenida Francisco das Chagas de Oliveira, 
nº 2500, sala 20E, Higienópolis, CEP 15.085-485, DELIBERAM, reduzir 
o capital social, conforme artigo 1082, II do Código Civil, de 
R$18.018.820,00 para R$17.468.820,00, representando uma redução 
de R$550.000,00, que será devolvida até 31.01.2017, em moeda 
corrente nacional, à sócia Rodobens Negócios Imobiliários S.A. Sócias: 
Rodobens Negócios Imobiliários S/A e Carlos Bianconi. 

RB Capital Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 20.502.525/0001-32 - NIRE: 35.300.495.560

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 23/12/2016
Data, Hora e Local: 23/12/2016, às 09 horas, na sede, Rua Amauri 255,
5º andar, parte, São Paulo/SP. Mesa: Denise Yuri Santana Kaziura - Pre-
sidente; Olavo Nigel Saptchenko Arfelli Meyer - Secretário. Presença: To-
talidade dos acionistas. Deliberações Aprovadas: (1) Aumento do capital
social, mediante a emissão de 2.407.055 ações, sendo 1.641.174 ações
ordinárias, nominativas e sem valor nominal e 765.881 ações preferen-
ciais, nominativas e sem valor nominal, todas ao preço de emissão de
R$4,76 cada, conforme apurado e fi xado pela administração. (2) Em ra-
zão do Aumento de Capital: (a) o capital social da Companhia, atualmente
representado por 52.298.743 ações, sendo 43.764.640 ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal e 8.534.103 ações preferenciais, nomi-
nativas e sem valor nominal, passará a ser representado por 54.705.798
ações, sendo 45.405.814 ações ordinárias, nominativas e sem valor nomi-
nal e 9.299.984 ações preferenciais, nominativas e sem valor nominal; (b)
o capital social passará de R$106.783.931,61 para R$114.595.919,61, um
aumento, de R$7.811.988,00; e (c) o montante de R$3.645.593,45 será
destinado à constituição de reserva de capital. (3) O Aumento de Capi-
tal é totalmente subscrito e integralizado nesta data pela acionista ORIX
Brasil Investimentos e Participações Ltda., conforme boletim de subscri-
ção. Os demais acionistas renunciam ao seu direito de preferência para
a subscrição. (4) Alterar o caput do Artigo 5º do Estatuto Social: “Artigo
5º: O capital social da Companhia é de R$114.595.919,61, dividido em
54.705.798 ações nominativas e sem valor nominal, das quais 45.405.814
são da espécie ordinária e 9.299.984 são da espécie preferencial, total-
mente subscrito e integralizado.” Encerramento: Nada mais. São Paulo, 
23/12/2016. Acionistas: ORIX Brasil Investimentos e Participações Ltda.,
Grama II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Adal-
bero de Araujo Cavalcanti, Alexandre Rhinow, Daniel Monteiro Coelho de
Magalhães, Denise Yuri Santana Kaziura, Fernanda Baccin, Flávia Pa-
lácios Mendonça Bailune, Glauber da Cunha Santos, Marcelo Michaluá,
Régis Dall’Agnese, e Slavik Kalil de Merkouloff. JUCESP nº 119.271/17-5
em 08.03.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. 

Prime Realty II
Empreendimentos Imobiliários S.A.

CNPJ/MF nº 13.745.847/0001-47 - NIRE 35.300.414.870
Extrato da Ata de Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª Emissão
de Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, de 24/02/2017

Data, Hora e Local: 24/02/2017, às 10 horas, na sede social, Rua Amauri,
nº 255, 5º andar, parte, São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presen-
ça: Debenturista detentor de 100% das Debêntures; Pentágono S.A. Distri-
buidora de Títulos e Valores Mobiliários (Agente Fiduciário); e Emissora.
Mesa: Bruno Hardt Freitas de Souza - Presidente, Isabela Silva - Secretá-
ria. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (i) o não vencimento
antecipado das Debêntures em decorrência do inadimplemento da parcela
vencida em 30/01/2017 e da parcela vincenda em 28/02/2017, à luz da
hipótese prevista na cláusula 6.2.2.1 (i) da Escritura, tendo em vista as
tratativas em curso para a repactuação do fl uxo de pagamento das parce-
las de juros remuneratórios e amortização de principal das Debêntures. O
Debenturista concede, ainda, o prazo até 10/03/2017, para a formalização
dos instrumentos necessários à repactuação do fl uxo das Debêntures.
Fica desde já estabelecido que o não vencimento antecipado das Debên-
tures nos termos acima descritos não implica a novação nem a renúncia
aos demais direitos e prerrogativas do Debenturista previstos na Escritura
e demais documentos relacionados, tampouco ao direito do Debenturista
em declarar um evento de vencimento antecipado caso as condições aci-
ma descritas não sejam implementadas no prazo previsto; (ii) Autoriza a
Emissora e o Agente Fiduciário a adotarem todas as medidas necessárias,
para refl etir e implementar as deliberações incluindo, mas não se limitando,
a celebração de aditamento à Escritura. Para os fi ns desta ata, exceto
quando de outra forma aqui prevista, adotam-se as defi nições constantes
da Escritura das Debêntures. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata.
São Paulo, 24/02/2017. Bruno Hardt Freitas de Souza - Presidente, Isabela
Silva - Secretária. Prime Realty II Empreendimentos Imobiliários S.A. -
Emissora. Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliá-
rios - Agente Fiduciário. JUCESP nº 120.617/17-1 em 10.03.2017. Flávia
Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Hospital São Bernardo S.A.
CNPJ - 59.105.692/0001-85 - NIRE nº 35300056477

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Diretoria, por seu Diretor Presidente, convoca com fundamento no artigo
17, do Estatuto Social, os senhores acionistas do Hospital São Bernardo
S.A. a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, no
dia 18 de abril de 2017, às 20:00 horas, na sua sede social, localizada na
Avenida Lucas Nogueira Garcez nº 400, em São Bernardo do Campo – SP
a fi m de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: I – EM ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA: Deliberar sobre: 1) exame, discussão, votação e
aprovação das Demonstrações Contábeis relativas ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2016, acompanhado do Parecer dos Auditores In-
dependentes; 2) destinação dos lucros do exercício fi ndo em 31 de dezem-
bro de 2016, distribuição de dividendos e o pagamento de Juros sobre Ca-
pital Próprio, na forma e bases previstas na Lei nº 9.249/95 e alterações; 3)
outros assuntos de interesse social que sejam de competência da AGO. II
- EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Deliberar sobre: 1)
exame e deliberação a respeito da proposta da Diretoria para elevação do
capital social na importância de R$ 2.705.811,10 (dois milhões, setecentos
e cinco mil, oitocentos e onze reais e dez centavos), mediante incorpora-
ção da Reserva Estatutária; 2) exame e deliberação para elevação do ca-
pital social mediante incorporação de lucros, em conformidade com o deli-
berado na Assembleia Geral Ordinária; 3) alteração parcial do Estatuto So-
cial, assim sintetizada: a) alterar o caput do artigo 5º, em decorrência do
aumento do capital social; Comunicamos que se encontra à disposição dos
senhores acionistas, na sede social da Companhia, no Departamento de
Contabilidade, os documentos a que se refere a Lei nº 6.404/76, artigo
133, com as alterações da Lei nº 10.303/2001, relativos ao exercício social
fi ndo em 31 de dezembro de 2016. Também encontra-se à disposição dos
senhores acionistas para consulta e análise, na sede da Companhia, a ín-
tegra da proposta para alteração do Estatuto Social, em atendimento ao
artigo 135, §3º, da Lei 6.404/76. São Bernardo do Campo, 17 de março de
2017. Roberto Saad Júnior - Diretor Presidente.

Rio Bravo Asset 
Management Participações S.A.
CNPJ/MF nº 26.002.371/0001-04 - NIRE 35.300.494.571

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 4/11/2016
Data, Horário e Local: 4/11/2016, às 10h, na sede social em São Paulo/
SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presiden-
te - Mario Fleck; e Secretário - Diogo Cotrim de Castro e Silva. Delibe-
rações por unanimidade: (i) aprovar a alteração do prazo de mandato
dos membros da Diretoria da Companhia de 1 ano para 2 anos a contar
da presente data. (ii) tomar conhecimento da renúncia apresentada pelo
Rafael Alves Rodrigues, brasileiro, casado, administrador de empresas,
RG 22.174.503-8, CPF 166.309.958-80, ao cargo de Diretor Financeiro
da Companhia, conforme carta de renúncia. (iii) aprovar a eleição do Ra-
fael Alves Rodrigues, ao cargo de Diretor sem designação específica da
Companhia. (iv) aprovar a eleição do Eros Henriques Dalhe, ao cargo de
Diretor Financeiro da Companhia. (v) Composição da Diretoria: (a) Mario
Fleck, brasileiro, divorciado, engenheiro, RG 26.993.536-8 SSP/SP, CPF
373.074.527-15, para o cargo de Diretor Presidente; (b) Paulo Andre Por-
to Bilyk, brasileiro, casado, administrador de empresas, RG 15.816.058-0
SSP/SP, CPF 089.303.788-54, como Diretor sem designação específica; 
(c) Gustavo Henrique de Barroso Franco, brasileiro, casado, economis-
ta, RG 3.161.715 IFP/RJ, CPF 541.724.707-34, como Diretor sem desig-
nação específica; (d) Rafael Alves Rodrigues, brasileiro, casado, admi-
nistrador de empresas, RG 22.174.503-8, CPF 166.309.958-80, como Di-
retor sem designação específica; e (e) Eros Henriques Dalhe, brasileiro, 
casado, contador, RG 2559092, CPF 261.986.497-68, para acumular os
cargos de Diretor Financeiro e Diretor sem designação específica. Todos
residente e domiciliado em São Paulo/SP e com mandato unificado de 2 
anos a partir da presente data, sendo permitida a reeleição. (vi) Aprovar
a ampla reforma do Estatuto Social da Companhia. Encerramento: Nada
mais. São Paulo, 4/11/2016. Mesa: Mario Fleck - Presidente Diogo Cotrim 
de Castro e Silva - Secretário. Diretores Eleitos: Eros Henriques Dalhe, 
Rafael Alves Rodrigues. JUCESP nº 72.696/17-5 em 07.02.2017. 

Brazilian Mortgages
Companhia Hipotecária

CNPJ/MF nº 62.237.367/0001-80 - NIRE 35.300.129.288
Extrato da Ata da Reunião de Diretoria de 06.02.2017

Data, hora, local: 06.02.2017, 12hs, sede social, Avenida Paulista, 1.374,
16º andar, São Paulo/SP. Presença: Totalidade dos membros. Mesa: Pre-
sidente: José Luiz Acar Pedro, Secretária: Janaina Abreu Rocha. Delibera-
ções aprovadas: As Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício
social encerrado em 31.12.2016. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a
ata. São Paulo, 06.02.2017. Diretoria: José Luiz Acar Pedro, José Luiz Tre-
visan Ribeiro, Alex Sander Moreira Gonçalves e Carlos Eduardo Pereira
Guimarães. Janaina Abreu Rocha - Secretária. JUCESP nº 119.644/17-4
em 08.03.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ/MF nº 33.164.021/0001-00 - NIRE nº 35.300.020.014

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Tokio Marine 
Seguradora S.A. para reunirem-se em Assembleias Gerais Ordinária 
e Extraordinária, a realizarem-se no dia 31 de março de 2017, às 11:00 
horas, na sede social da Sociedade, localizada na Rua Sampaio Viana, 
nº 44, 10º andar, Paraíso, na cidade de São Paulo, estado de São 
Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Matéria 
ordinária: a) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e 
votar o Relatório Anual da Diretoria, o Balanço Patrimonial, o Parecer 
dos Auditores Independentes, o Parecer Atuarial e as demais 
Demonstrações Financeiras, relativas ao exercício social findo em 31 de 
dezembro de 2016; b) aprovar a proposta do Conselho de Administração 
sobre a destinação a ser dada ao resultado do exercício; c) ratificar a 
deliberação do Conselho de Administração em reunião realizada em 
30 de dezembro de 2016, referente ao pagamento de juros sobre o 
capital próprio, relativos ao exercício de 2016; d) Reeleger os membros 
do Conselho de Administração; e) fixar a remuneração global anual dos 
administradores. Encontram-se à disposição dos Acionistas, na sede 
social, os documentos mencionados no artigo 133, da Lei nº 6.404/76, 
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. 
II - Matéria extraordinária: a) alteração do artigo 2º do Estatuto Social 
da Sociedade, com o objetivo de refletir a ampliação do endereço da 
sede social da Sociedade; b) aumento de capital social da Sociedade; 
c) alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Sociedade, com o objetivo 
de refletir o aumento do capital social; d) reformulação, renumeração 
de artigos e consolidação do Estatuto Social da Sociedade, incluindo, 
mas não se limitando: (i) à ampliação do endereço da sede social da 
Sociedade; (ii) à possibilidade de criação de comitês de assessoramento 
do Conselho de Administração; (iii) ao aprimoramento da forma 
de representação da Sociedade perante terceiros; e (iv) ao ajuste da 
redação da cláusula 46 do Estatuto Social da Sociedade; e) ratificação 
da renovação da prestação de serviços da empresa de auditoria 
independente. São Paulo, 16 de março de 2017. José Adalberto 
Ferrara, Diretor-Presidente; Marcelo Goldman, Diretor Executivo.

(16, 17 e 18/03/2017)

EDITAL DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 2017 
O Sr. Edson Lima de Menezes, Presidente do Sindicato dos Policiais 
Ferroviários Federais do Estado de São Paulo com base territorial no 
Estado de São Paulo, com sede na rua Jose Paulino nº 07, prédio B, 
sala 02, Bom Retiro, CEP 01120-001, São Paulo - SP, reconhecido pelo 
MTE, processo Nº 24000.005410/1991-34, CNPJ nº  52.644.333/0001-
57 e código sindical nº 913.000.140.86558-0, representante  legal dos 
trabalhadores regidos pela lei Nº 12.462 de 04/08/2011 - Policiais 
Ferroviários Federais, Agentes de Segurança das administrações 
ferroviárias e das operadoras de transportes ferroviários no estado de 
São Paulo ativos e inativos, faz saber a todas as empresas operadoras 
no sistema de transportes ferroviários e empregadores,  proprietários de 
empresas e gerencias operacionais, que tenham em seus quadros de 
funcionários empregados que exerçam as funções de agentes de 
segurança das administrações ferroviárias, agentes de segurança das 
operadoras de transportes ferroviários e funções correlatas no Estado 
de São Paulo, que conforme preceituado no artigo 582 e seguintes da 
CLT, deverá ser descontado compulsoriamente de todos os seus 
empregados o valor de 1/30 avos do salário bruto do mês de março a 
título de contribuição sindical  que deverá ser recolhida em guias 
apropriadas até o dia 30/04/2017 em conta corrente da entidade. O não 
recolhimento ou o recolhimento fora do prazo acarretará à empresa as 
penalidades previstas no artigo 600 da CLT. O recolhimento deverá ser 
feito através de estabelecimentos bancários integrantes do sistema de 
arrecadação, bem como casas lotéricas. As guias para recolhimento 
com código de barras serão remetidas as empresas cadastradas e já 
estão à disposição de todos, podendo ainda, ser retiradas na sede da 
entidade, no site da caixa econômica federal www.caixa.gov.br, ou 
serem solicitadas através do e-mail edson@sipoffesp.org.br  e do  
telefone 011 – 94748.7205.  São Paulo, 16   de março de 2017. Edson 
Lima de Menezes. Presidente. 

Rádio e Televisão Record S/A - CNPJ nº 60.628.369/0001-75
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido/ (passivo a descoberto) para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2016 e de 2015 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

As Notas Explicativas incluindo o Relatório dos Auditores Independentes sem ressalvas estão disponíveis na sede da Companhia

Atribuível aos acionistas controladores
Reservas Ajustes de

de reavaliação avaliação patrimonial Reservas de lucros
       Reserva de
   Ativos em  Ativos em  lucros à Outros Lucros  Participação

Capital Reservas Ativos controladas Ativos controladas Reserva disposição da resultados (prejuízos)  dos não
social de capital próprios e coligadas próprios e coligadas Legal Assembleia Geral  abrangentes   acumulados Total controladores Total

Saldos em 31 de dezembro de 2014  14.778   3.800   812   91   27.351   3.418   -   -   2.982   (156.344)  (103.112)  1.072   (102.040)
Lucro líquido do exercício  -   -   -   -   -   -   -   -   -   59.496   59.496   522   60.018 
Perda de participação em controlada  -   -   -   -   -   -   -   -   -   (3.281)  (3.281)  3.281   - 
Aumento de capital em controlada  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   2.222   2.222 
Transações de capital com não controladores  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (3)  (3)
Realização do custo atribuído  -   -   -   -   (258)  -   -   -   -   258   -   -   - 
Realização dos tributos diferidos sobre custo atribuído  -   -   -   -   88   -   -   -   -   (88)  -   -   - 
Realização do custo atribuído em controladas e coligadas  -   -   -   -   -   (799)  -   -   -   799   -   -   - 
Realização dos tributos diferidos sobre
custo atribuído de controladas e coligadas  -   -   -   -   -   272   -   -   -   (272)  -   -   - 

Realização de reserva de reavaliação  -   -   (3)  -   -   -   -   -   -   3   -   -   - 
Realização dos tributos diferidos sobre reserva de reavaliação  -   -   1   -   -   -   -   -   -   (1)  -   -   - 
Realização de reserva de reavaliação em controladas e coligadas  -   -   -   (9)  -   -   -   -   -   9   -   -   - 
Realização tributos diferidos sobre reserva
de reavaliação em controladas e coligadas  -   -   -   3   -   -   -   -   -   (3)  -   -   - 

Ajuste acumulado de conversão em controlada no exterior  -   -   -   -   -   -   -   -   5.911   -   5.911   -   5.911 
Saldos em 31 de dezembro de 2015  14.778   3.800   810   85   27.181   2.891   -   -   8.893   (99.424)  (40.986)  7.094   (33.892)
Lucro líquido do exercício  -   -   -   -   -   -   -   -   -   227.289   227.289   739   228.028 
Baixa de participação de não controladores
em operações descontinuadas alienadas  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   61   61 

Reserva legal  -   -   -   -   -   -   2.956   -   -   (2.956)  -   -   - 
Dividendos  -   -   -   -   -   -   -   -   -   (6.331)  (6.331)  -   (6.331)
Transações de capital com não controladores  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   87   87 
Transações de capital - perda na distribuição
desproporcional de lucros em controladas  -   -   -   -   -   -   -   -   -   (1.340)  (1.340)  1.340   - 

Transações de capital - lucros
distribuídos para acionista não controlador  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   (2.600)  (2.600)

Realização do custo atribuído  -   -   -   -   (436)  -   -   -   -   436   -   -   - 
Realização dos tributos diferidos sobre custo atribuído  -   -   -   -   148   -   -   -   -   (148)  -   -   - 
Realização do custo atribuído em controladas e coligadas  -   -   -   -   -   (4.176)  -   -   -   4.176   -   -   - 
Realização dos tributos diferidos sobre
custo atribuído de controladas e coligadas  -   -   -   -   -   1.420   -   -   -   (1.420)  -   -   - 

Realização de reserva de reavaliação  -   -   (3)  -   -   -   -   -   -   3   -   -   - 
Realização dos tributos diferidos sobre reserva de reavaliação  -   -   1   -   -   -   -   -   -   (1)  -   -   - 
Realização de reserva de reavaliação em controladas e coligadas  -   -   -   (9)  -   -   -   -   -   9   -   -   - 
Realização tributos diferidos sobre reserva
de reavaliação em controladas e coligadas  -   -   -   3   -   -   -   -   -   (3)  -   -   - 

Ajuste acumulado de conversão em controlada no exterior  -   -   -   -   -   -   -   -   (3.442)  -   (3.442)  -   (3.442)
Transferência para reserva de
lucros à disposição da Assembleia Geral  -   -   -   -   -   -   -   120.290   -   (120.290)  -   -   - 

Saldos em 31 de dezembro de 2016  14.778   3.800   808   79   26.893   135   2.956   120.290   5.451   -   175.190   6.721   181.911

Marcus Vinicius da Silva Vieira - Chief Executive Offi cer - CEO Luiz Cláudio da Silva Costa - Diretor Presidente Eliana Regina Alviani Ingegneri - Contadora CRC 1SP-133170/O-1

...continuação

Permetal S.A. - Metais Perfurados
CNPJ nº 61-139.192/0001-06

Aviso aos Acionistas
Encontram-se à sua disposição dos Srs. Acionistas, na sede Social à 
Estrada Velha de São Miguel, nº 717 - Guarulhos - SP, os documentos a 
que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício encer-
rado em 31/12/2016. Guarulhos, 16 de março de 2017.
A Diretoria.  (16, 17 e 18/03/2016)

CONTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS LTDA,
torna público que requereu junto a SVMA-PMSP a Licença Ambiental 
de Operação para fabricação de aparelhos e equipamentos de medida 
teste e controle na Av. Dr. Lino de Moraes Leme, 1094, Vila Paulista, 
São Paulo.                
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