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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, conforme 
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, Parte, Centro, CEP 20081-
050 (“Companhia”). 2. Ordem do Dia: (i) Retorno do Diretor Presidente. 
3. Convocação e Presenças: Presente a totalidade dos acionistas da 
Companhia, conforme assinaturas constantes 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 Sales, 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 presentes. Rio 
de Janeiro, 28 de fevereiro de 2017. Mesa: Cristiane Almeida de Souza Cé - 
Presidente; Plínio José Lopes Shiguematsu - Secretário. Acionista Presente: 
Contax Participações S.A., por Cristiane 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.

SECRETARIA DE ESTADO DO AMBIENTE
COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS

ASSESSORIA DE LICITAÇÕES
AVISO

Modalidade de Licitação: PREGÃO ELETRÔNICO N° 021/2017 – ASL-DP

Objeto: “AQUISIÇÃO DE TUBOS EM AÇO DE VÁRIOS DIÂMETROS”.

A Assessoria de Licitações comunica aos interessados que a licitação 
em epígrafe teve sua realização adiada sine die.

PANAIR DO BRASIL S.A.
CNPJ/MF Nº 30.112.437/0001-88 - NIRE Nº 33.3.00114963

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – CONVOCAÇÃO: Fi-
cam os Senhores Acionistas de PANAIR DO BRASIL S.A. convocados a comparecerem 
à Assembléia Geral a realizar-se no próximo dia 29 de março de 2017 às 10:30 horas, na 
sede social da Companhia na Rua Marquês de São Vicente, 140, sala 304, Gávea, cidade 
e Estado do Rio de Janeiro, para deliberação da seguinte ordem do dia: Em Assembleia 
Geral Ordinária: I) Exame do relatório e contas da administração da Companhia e das 
demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2016, publi-
cadas no dia 21 de fevereiro de 2017 no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, página 
1, Parte V e no Diário Comercial, na página 5; II) Deliberar sobre a destinação do Lucro 
líquido apurado, bem como a distribuição de dividendos; III) Eleição dos membros da Di-
retoria, para mandato de 01 (um) ano e fixação da remuneração dos administradores da 
Companhia. Em Assembleia Geral Extraordinária: I) Alterar o Parágrafo Único do Artigo 12 
do Estatuto Social, de forma a estabelecer que o mandato da Diretoria, independente do 
prazo estabelecido em assembleia Geral Ordinária, se estenderá até a Assembleia Geral 
Ordinária seguinte. - Rio de Janeiro,8 de março 2017. Rodolfo da Rocha Miranda - Diretor. 

INDÚSTRIAS DE BEBIDAS
JOAQUIM THOMAZ DE AQUINO FILHO S.A.

CNPJ 31.901.382/0002-39 - NIRE 33.3.0010185-3

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. CONVOCAÇÃO. Pela presente, 
ficam os Senhores Acionistas de Indústrias de Bebidas Joaquim Thomaz 
de Aquino Filho S.A. convocados para a Assembleia Geral Ordinária que 
será realizada no dia 29 de abril de 2017 às 10:00 horas, no Auditório Hugo 
Aquino, na sede da Filial São João da Barra, à Praça São João Batista, 
12, São João da Barra, para deliberar sobre os seguintes assuntos: 1 – 
Apreciação de Balanço, Relatório da Diretoria, Manifestação do Conselho 
de Administração, Parecer do Conselho Fiscal sobre o exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2016. 2 – Eleição do Conselho Fiscal para o 
exercício de 2017. 3 – Outros assuntos de interesse social. São João da 
Barra, 20 de março de 2017. Hugo Aquino Filho - Presidente do Conselho 
de Administração.

Comarca de Duque de Caxias. 1ª Vara Cível. id: 2650343. EDITAL DE 
CITAÇÃO. Com o prazo de vinte dias. O MM Juiz de Direito, Dr.(a) Belmiro 
Fontoura Ferreira Gonçalves - Juiz Titular do Cartório da 1ª Vara Cível da 
Comarca de Duque de Caxias, RJ, FAZ SABER aos que o presente edital 
com o prazo de vinte dias virem ou dele conhecimento tiverem e interessar 
possa, que por este Juízo, que funciona a General Dionísio, 764 2º andar 
CEP: 25075-095 - 25 de Agosto - Duque de Caxias - RJ Tel.: 3661-9100 e-
mail: dcx01vciv@tjrj.jus.br, tramitam os autos da Classe/Assunto 
Procedimento Comum - Empréstimo consignado, de nº 0024963-
53.2013.8.19.0021, movida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 
S A em face de CLAUDECI FERREIRA MACEDO, objetivando proceder a 
citação da parte Ré CLAUDECI FERREIRA MACEDO, seus herdeiros, 
sucessores, cônjuge e terceiros interessados.. Assim, pelo presente edital 
CITA o réu CLAUDECI FERREIRA MACEDO, que se encontra em lugar 
incerto e desconhecido, para no prazo de quinze dias oferecer 
contestação ao pedido inicial, querendo, ficando ciente de que presumir-
se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados, caso não ofereça 
contestação. Dado e passado nesta cidade de Duque de Caxias, oito dias 
do mes de fevereiro do ano de dois mil e dezessete.  
 

DIÁRIO COMERCIAL – 23 e 24/03/2017 

BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS S.A.
CNPJ/MF n.º 03.422.594/0001-17 - NIRE 33.300.263.349

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 1º DE 
NOVEMBRO DE 2016. 1. LOCAL, HORA E DATA: Realizada na sede da 
Brasturinvest Investimentos Turísticos S.A. (“Cia.”), na Av. Atlântica no 2.964, parte, 
Copacabana, CEP 22070-000, na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de 
Janeiro, às 14:00 (quatroze) horas, no dia 1º de novembro de 2016. 2. CONVOCAÇÃO 
E PRESENÇA: Dispensado o aviso de convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da 
Lei n.º 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade 
do capital social da Cia., conforme assinaturas constantes do “Livro de Presença de 
Acionistas”. 3. MESA: Presidente: Paulo Fernandez Dias; Secretário: Bianca Leal 
Bastos. 4. ORDEM DO DIA: (i) deliberar sobre o Instrumento de Protocolo e 
Justificação de Incorporação da PRAIA DO MARCENEIRO PARTICIPAÇÕES E 
HOTELARIA LTDA. pela Cia.; (ii) ratificar a indicação e contratação dos peritos que 
avaliaram o patrimônio líquido da PRAIA DO MARCENEIRO PARTICIPAÇÕES E 
HOTELARIA LTDA. a ser incorporado pela Cia. e aprovar o Laudo de Avaliação dos 
peritos; (iii) aprovar a incorporação da PRAIA DO MARCENEIRO PARTICIPAÇÕES 
E HOTELARIA LTDA. e eventual aumento do capital da Cia., caso a incorporação 
seja aprovada; e (iv) caso seja aprovada a incorporação, autorizar a Diretoria a 
praticar os atos necessários à consumação da incorporação. 5. DELIBERAÇÕES 
TOMADAS PELA TOTALIDADE DOS ACIONISTAS DA CIA. EM ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA: 5.1. LEITURA DE DOCUMENTOS: Foi lido o 
Instrumento de Protocolo e Justificação de Incorporação da PRAIA DO 
MARCENEIRO PARTICIPAÇÕES E HOTELARIA LTDA., sociedade empresária 
limitada, com sede na Rua Tutóia nº 77, São Paulo/SP – CEP 04007-000, inscrita no 
CNPJ/MF sob n° 07.849.999/0001-97 e NIRE SP 35.220.418.038 (“PRAIA DO 
MARCENEIRO”), pela Cia., e o respectivo Laudo de Avaliação preparado pela 
PREMIUMBRAVO - FINANÇAS CORPORATIVAS, M&A LTDA., com sede na Rua 
Arandu, 281, Conjunto 81, São Paulo/SP, CNPJ/MF sob o n° 20.711.538/0001-11, e 
no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob nº 004216/8 
(“Empresa Especializada”), empresa que avaliou o patrimônio líquido da PRAIA DO 
MARCENEIRO a ser incorporado pela Cia., os quais, devidamente autenticados 
pela Mesa e arquivados na sede da Cia., passam a fazer parte desta ata como 
Anexos I e II, respectivamente. 5.2. Os acionistas aprovaram, sem qualquer ressalva, 
o Instrumento de Protocolo e Justificação (Anexo I) no qual foram estabelecidos os 
termos e condições e expostos os motivos para a incorporação da sociedade PRAIA 
DO MARCENEIRO pela Cia.. 5.3. Os acionistas ratificaram a nomeação da Empresa 
Especializada que elaborou o Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da PRAIA 
DO MARCENEIRO, com base no Balanço Especial levantado em 31/10/2016. Em 
continuidade foi deliberado e aprovado o Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da 
PRAIA DO MARCENEIRO (Anexo II). 5.4. Tendo em vista as deliberações acima, os 
acionistas aprovaram, nos termos do art. 227, §3º da Lei nº 6.404/76, a incorporação 
pela Cia. da totalidade do patrimônio líquido da PRAIA DO MARCENEIRO, nos 
termos do Instrumento de Protocolo e Justificação, declarando a extinção da PRAIA 
DO MARCENEIRO, em razão da incorporação. 5.5. Considerando que o valor 
líquido dos ativos e passivos da PRAIA DO MARCENEIRO a serem incorporados à 
Cia. é equivalente ao das quotas que esta detém do patrimônio líquido da PRAIA DO 
MARCENEIRO, as quais, por força da incorporação pretendida serão extintas, nos 
termos do §1º do art. 226 da Lei nº 6.404/76, a incorporação realizar-se-á sem que 
haja aumento ou redução do capital social da BRASTURINVEST, assim como não 
haverá emissão de novas ações e alteração de seu Estatuto Social. 5.6. Em 
consequência da incorporação, a sociedade PRAIA DO MARCENEIRO será extinta 
de pleno direito, ficando aprovado o cancelamento da totalidade das suas quotas, 
com a consequente assunção de todas as suas obrigações e responsabilidades pela 
Cia.. 5.7. Por fim, a totalidade dos acionistas autorizou a Diretoria a praticar quaisquer 
atos para a efetivação da incorporação e regularização da incorporada perante os 
órgãos competentes, se necessário, bem como quaisquer atos necessários para a 
implementação das deliberações acima. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais tendo 
sido tratado, a Assembleia foi encerrada com a lavratura desta ata, que foi lida e 
aprovada e vai assinada pelos presentes. 7. ASSINATURAS. Acionistas: Djebel 
SGPS S.A., neste ato representada por seu procurador Paulo Fernandez Dias, 
brasileiro, casado, economista, portador da cédula de identidade nº 03.186.422-6, 
expedida pelo SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 629.008.547-68, residente e 
domiciliado no Rio/RJ, com escritório na Av. Atlântica no 2.964, parte, Copacabana, 
CEP 22070-000, Rio de Janeiro/RJ; e Pestana Inversiones SL., neste ato 
representada por seu procurador Paulo Fernandez Dias, acima qualificado; Mesa: 
Paulo Fernandez Dias – Presidente; e Bianca Leal Bastos – Secretário. Certifico 
que a presente ata é cópia fiel e confere com a lavrada nos livros próprios. Rio de 
Janeiro, 1º/11/2016. Paulo Fernandez Dias - Presidente; BIANCA LEAL BASTOS - 
Secretária. PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO PARA A INCORPORAÇÃO DA 
PRAIA DO MARCENEIRO LTDA. PELA BRASTURINVEST INVESTIMENTOS 
TURÍSTICOS S.A. Pelo presente instrumento particular, DJEBEL SGPS S.A., 
sociedade por ações com sede no Largo António Nobre, na Cidade do Funchal, 
Madeira, Portugal, constituída de acordo com as leis de Portugal, CNPJ/MF nº 

05.710.461/0001-71, neste ato representada por seu procurador Paulo Fernandez 
Dias, RG nº 031.864.226 – IFPRJ, CPF nº 629.008.547-68, residente e domiciliado no 
Rio/RJ, com escritório na Av. Atlântica nº 2.964, parte, Copacabana, CEP 22070-000, 
Rio/RJ (“DJEBEL”); Pestana Inversiones SL, sociedade de direito espanhol, com 
sede na Calle Pradillo, 5, bajo exterior derecha, Madrid, inscrita no Registro Mercantil 
de Madrid, Secção 8, Folha 410853, e CNPJ/MF sob o nº 09.194.009/0001-55, neste 
ato representada por seu procurador Paulo Fernandez Dias, RG nº 031.864.226 – 
IFPRJ, CPF nº 629.008.547-68, residente e domiciliado no Rio/RJ, com escritório na 
Av. Atlântica nº 2.964, parte, Copacabana, CEP 22070-000, Rio/RJ (“PESTANA 
INVERSIONES”);  Únicos acionistas da Brasturinvest Investimentos Turístico 
S.A., sociedade anônima com sede na Av. Atlântica nº 2.964, parte, Copacabana, 
CEP 22070-000, no Rio/RJ, CNPJ/MF sob o nº 03.422.594/0001-17 e NIRE RJ 
33.300.263.349. Brasturinvest Investimentos Turísticos S.A., acima qualificada, 
neste ato representada na forma de seu Estatuto Social (“Brasturinvest”); Única 
sócia da Praia do Marceneiro LTDA., sociedade empresária limitada, com sede na 
Rua Tutóia nº 77, São Paulo/SP, CEP 04007-000, CNPJ/MF sob n° 07.849.999/0001-
97 e NIRE SP 35.220.418.038 (“Praia do Marceneiro”); Considerando a necessidade 
de se tomar medidas de racionalização e simplificação da estrutura societária do 
Grupo Pestana no Brasil, a convergência de interesses e os benefícios mútuos 
decorrentes da incorporação da Praia do Marceneiro pela Brasturinvest, decidem 
os sócios e acionistas de ambas as sociedades celebrar o presente Protocolo e 
Justificação de Incorporação, o qual será submetido à apreciação dos respectivos 
órgãos deliberativos competentes e regulará o processo de incorporação, nos 
seguintes termos: 1. PROTOCOLO DA INCORPORAÇÃO: 1.1 Condições Gerais 
da Incorporação. 1.1.1. A Brasturinvest realizará a incorporação da Praia do 
Marceneiro, absorvendo integralmente seu patrimônio e sucedendo-lhe, a título 
universal, em todos os seus direitos e obrigações. 1.1.2. A Brasturinvest será, na 
forma da lei, integralmente responsável por todas as obrigações da Praia do 
Marceneiro existentes no momento da efetivação da incorporação, inclusive 
obrigações civis, fiscais, tributárias, comerciais, trabalhistas e previdenciárias, dentre 
outras. 1.1.3. A operação de incorporação em questão será submetida pelas Partes 
aos respectivos órgãos deliberativos competentes, mediante justificação, na forma 
dos artigos 225 e 227 da Lei nº 6.404/76. 1.1.4. Caberá à Brasturinvest a prática de 
todos os atos necessários para a implementação da incorporação em questão, 
correndo por sua conta todos os custos e despesas de sua implementação. 1.1.5. 
Caberá à Brasturinvest a guarda de todos os livros e documentos fiscais e contábeis 
da Praia do Marceneiro após a incorporação. 1.2. Avaliação do Patrimônio Líquido 
da PRAIA DO MARCENEIRO. 1.2.1. Conforme disposto no art. 264, §1º da Lei nº 
6.404/76, o Laudo de Avaliação do patrimônio líquido da Praia do Marceneiro foi 
preparado pela empresa especializada PREMIUMBRAVO - FINANÇAS 
CORPORATIVAS, M&A LTDA., com sede na Rua Arandu, 281, Conjunto 81, São 
Paulo, SP, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 20.711.538/0001-11 e no Conselho Regional 
de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro sob nº 004216/8 (“PERITO”). 1.2.2. A 
indicação da empresa especializada e a aprovação do Laudo de Avaliação, que 
constitui o Anexo I do presente Protocolo, serão submetidas à ratificação no respectivo 
órgão deliberativo competente das Partes, nos termos do art. 227, §1º da Lei nº 
6.404/76. 1.2.3. O acervo líquido da Praia do Marceneiro, a ser vertido em sua 
integralidade para a Brasturinvest, foi avaliado pelo valor contábil, levando-se em 
consideração os valores constantes nos registros contábeis e demais elementos 
próprios da contabilidade das Partes, com base nos saldos finais em 31/10/2016 
(“Data Base da Incorporação”), apurando-se o valor de R$ 26.223.967,00. 1.2.4. O 
acervo líquido da Companhia, no valor de R$ 26.223.967,00, será vertido ao 
patrimônio líquido da BRASTURINVEST, assim como todas as demais contas de 
seu ativo e passivo, devendo a conta de investimentos que representava o acervo 
líquido da Praia Do Marceneiro ser baixada e as demais contas contábeis serem 
ajustadas, linha a linha, fazendo-se as necessárias adaptações a partir da 
incorporação. 1.2.5. As variações patrimoniais apuradas a partir da Data Base da 
Incorporação serão apropriadas pela Brasturinvest, transferindo-se para seus livros 
contábeis e efetuando-se as necessárias alterações. 1.3. Capital Social. 1.3.1. O 
capital social da Praia do Marceneiro é de R$ 3.639.532,80, dividido em 3.639.532 
quotas de valor nominal de R$1,00 (um real) e 1 (uma) quota com o valor nominal de 
R$ 0,80, totalmente subscritas e integralizadas, pela única sócia Brasturinvest. 1.3.2. 
O capital social da Brasturinvest é de R$ 56.820.000,00, dividido em 136.893.209  
ações ordinárias e 957.434  ações preferenciais, todas nominativas, sem valor 
nominal e com direito a voto, assim distribuídas entre os acionistas: Acionistas - 
Ações Ordinárias - Ações Preferenciais; DJEBEL - 136.893.199 - 957.434; 
PESTANA INVERSIONES - 10 - –; Total - 136.893.209 - 957.434. 1.3.3. Considerando 
que o valor líquido dos ativos e passivos da Praia do Marceneiro a serem 
incorporados à Brasturinvest é equivalente ao das quotas sociais que a 
Brasturinvest detém do patrimônio líquido da Praia do Marceneiro, as quais, por 
força da incorporação pretendida serão extintas, nos termos do §1º do art. 226 da Lei 
nº 6.404/76, a incorporação realizar-se-á sem que haja aumento ou redução do 
capital social da Brasturinvest, assim como não haverá emissão de novas ações e 
alteração de seu Estatuto Social. 2. JUSTIFICAÇÃO: 2.1. A Praia do Marceneiro é 

uma sociedade empresária limitada que tem por objetivo (i) o exercício de atividades 
hoteleiras, através da exploração e administração de hotéis; (ii) o exercício de 
atividades turísticas conexas as de hotelaria; (iii) o exercício de atividade de academia 
de ginástica para o público; (iv) a participação no capital de outras sociedades do 
ramo de turismo e hotelaria; e (v) a participação no capital de outras sociedades 
(holding) e a administração de bens próprios. 2.2. A Brasturinvest é uma sociedade 
anônima de capital fechado, que tem por objetivo o exercício de atividades hoteleiras 
(incluindo-se a administração de hotéis), o exercício de atividades turísticas conexas 
com as atividades de hotelaria, bem como as atividades de incorporação de 
empreendimentos imobiliários, hoteleiros e afins, detendo 100% (cem por cento) das 
quotas representativas do capital social da PRAIA DO MARCENEIRO. 2.3. A 
incorporação da PRAIA DO MARCENEIRO pela Brasturinvest se justifica pela 
necessidade de racionalização e simplificação da estrutura societária do grupo 
econômico do qual as sociedades fazem parte, com a consequente redução dos 
custos operacionais, especialmente de natureza gerencial, e eliminação de custos 
com manutenção de sociedades atualmente sem operação. E, por estarem justos e 
acordados, assinam o presente instrumento os representantes legais das sociedades 
acima mencionadas em 3 (três) vias de igual teor e forma. Rio de Janeiro, 1º de 
novembro de 2016. Como Acionistas da BRASTURINVEST (incorporadora): 
DJEBEL SGPS S.A.; PESTANA INVERSIONES SL; Como Sócia da PRAIA DO 
MARCENEIRO (incorporada): BRASTURINVEST INVESTIMENTOS TURÍSTICOS 
S.A. Paulo Fernandez Dias; Pedro Nunes Pires. AVALIAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO CONTÁBIL APURADO POR MEIO DOS LIVROS CONTÁBEIS 1/11/2016. 
PREMIUMBRAVO AUDITORES INDEPENDENTES, sociedade estabelecida no 
Rio/RJ, na Rua Flamboyant da Peninsula, 100, Bl 003 - Sala 201 a 207, CNPJ/MF sob 
o nº. 07.796.259/0001-30 e registrada no Conselho Regional de Contabilidade do 
Estado do Rio de Janeiro CRC-RJ sob no 004216/8, nomeada perita pela diretoria de 
PRAIA DO MARCENEIRO PARTICIPAÇÕES E HOTELARIA LTDA. (doravante 
denominada “PRAIA DO MARCENEIRO” ou “Sociedade”), ad referendum da 
assembleia de acionistas da controladora Brasturinvest Investimentos Imobiliários 
S.A., para proceder à avaliação do Patrimônio Líquido Contábil em 1/11/2016, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, apresenta o resultado de seus 
trabalhos. OBJETIVO DA AVALIAÇÃO - O Laudo de Avaliação do patrimônio líquido 
contábil em 01/11/2016 de PRAIA DO MARCENEIRO tem por objetivo a incorporação 
da Sociedade em sua controladora Brasturinvest Investimentos Turísticos S.A. 
ALCANCE DOS TRABALHOS - O Laudo de Avaliação do Patrimônio Líquido 
Contábil está sendo emitido em conexão com a revisão do balanço patrimonial 
levantado em 1/11/2016 elaborado sob a responsabilidade da Administração da 
Sociedade. Nossa revisão foi efetuada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de revisão. Essas normas requerem que a revisão seja planejada e 
executada com o objetivo de obter segurança limitada de que as demonstrações 
contábeis apresentadas estão livres de distorção relevante. Uma revisão está limitada, 
principalmente, a indagações ao pessoal da entidade e a aplicação de procedimentos 
analíticos aos dados financeiros e, portanto, proporcionam menos segurança do que 
uma auditoria. Não realizamos uma auditoria e, consequentemente, não expressamos 
uma opinião de auditoria. CONCLUSÃO - Com base nos trabalhos efetuados, 
concluímos que o valor dos bens, dos direitos e das obrigações que integram o 
patrimônio líquido contábil (acervo líquido) da Praia do Marceneiro Participações e 
Hotelaria Ltda., conforme balanço patrimonial em 1 de novembro de 2016, resumido 
no Anexo, é de R$ 26.223.967  e está registrado nos livros da contabilidade, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Adicionalmente informamos 
que: (a) De acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, não temos conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto, 
tampouco de qualquer outra circunstância que represente conflito de interesse em 
relação aos serviços que foram por nós prestados e que estão anteriormente 
descritos; e (b) Não temos conhecimento de nenhuma ação do controlador, dos 
administradores da Sociedade ou de outras partes interessadas com objetivo de 
direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer atos que tenham ou possam ter 
comprometido o acesso, a utilização ou o conhecimento de informações, bens, 
documentos ou metodologias de trabalho relevantes para a qualidade das respectivas 
conclusões. Rio de Janeiro, 1/11/2016. PREMIUMBRAVO Auditores Independentes 
- CRC-RJ 004216/8; LUÍS AURÊNIO BARRETTO - Contador - CRC-RJ 076875/0. 
ATIVO - 01/11/2016; CIRCULANTE: Caixa e equivalente de caixa - 40.677; Contas a 
receber - 979.675; Impostos a recuperar - 467.095; Despesas antecipadas - 561.786; 
Outros - 42.512; Total - 2.091.745; NÃO CIRCULANTE: Depósitos judiciais - 357.416; 
Partes relacionadas - 316.335; Impostos diferidos - 527.512; Imobilizado - 39.880.250; 
41.081.513. PASSIVO - 01/11/2016; CIRCULANTE: Empréstimos e financiamentos - 
–; Fonecedores - (1.013.248); Adiantamento de clientes - (112.335); Obigações fiscais 
- (1.059.758); Obrigações sociais e trabalhistas - (540.595); Outros - (111.805); Total - 
(2.837.741); NÃO CIRCULANTE: Partes relacionadas - (3.173.956); Obrigações 
fiscais - (233.718); Impostos diferidos - (9.032.077); Contingências - (1.671.799); 
(14.111.550); TOTAL DO ACERVO LÍQUIDO - 26.223.967. Arquivada na JUCERJA 
sob o nº 2978881 em 30/11/2016. Bernardo F. S. Berwanger - Secretário Geral.
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Pedro Parente diz que nova política de 
conteúdo local deve ser comemorada
De acordo com o presidente da Petrobras, mudanças tiram dos ombros da estatal e da ‘parte 
dinâmica da indústria de fornecedores’ o peso de estimular a competitividade do setor petroleiro

O presidente da Pe-
trobras, Pedro Pa-
rente, defendeu on-
tem que devem ser 

comemoradas as mudanças 
na política de conteúdo local 
que valerão para a 14ª roda-
da de leilões da Agência Na-
cional de Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP). 
Parente afirmou que a políti-
ca tira dos ombros da Petro-
bras e da “parte dinâmica da 
indústria de fornecedores” o 
peso de estimular a competi-
tividade do setor, que, segun-
do ele, “deveria ser das polí-
ticas públicas”.

“O projeto de exploração 
e produção, na dimensão e 
complexidade que temos hoje 
no Brasil, exigem da nossa 

indústria maior integração 
com as cadeias locais de valor. 
A revisão da regra de conte-
údo local para a 14ª rodada 
deve, sim, ser comemorada”.

“Pior do que uma supos-
tamente ruim política de con-
teúdo local e que gera con-
tratos para o pais é uma situ-
ação de não haver contrato 
nenhum”, disse o presidente 
da companhia, que destacou 
que, se não houver ambiente 
atrativo de negócios no país, a 
riqueza não-explorada conti-
nuará como riqueza em poten-
cial. “Aquela que poderia ser 
e jamais foi, porque não se 
soube estabelecer as regras 
adequadas”, definiu.

Ao defender as mudan-
ças, Parente explicou que, 

por exemplo, as multas por 
descumprimento da política 
de conteúdo local estavam 
entre os fatores que tiravam 
a competitividade dos lei-
lões nacionais. “A apuração 
de conteúdo local, quando 
confrontada com a capaci-
dade da indústria, tornou-se 
uma fábrica de multas”, disse 
ele. “Somos a favor de uma 
política de conteúdo local que 
seja inteligente, incentive par-
cerias, inovação, produção 
com qualidade e com custos 
e prazos adequados. A polí-
tica de conteúdo local inteli-
gente premia em vez de punir, 
é regressiva em vez de pro-
gressiva e emancipa a indús-
tria nacional em vez de fazê-la 
viciada em reservas de mer-

cado que são insustentáveis 
através do tempo”. 

No mês passado, o governo 
anunciou a redução dos índi-
ces de conteúdo local no setor 
de petróleo e gás, e os valo-
res foram considerados “pés-
simos” por representantes 
da indústria. O percentual 
de conteúdo local das pla-
taformas, por exemplo, caiu 
de 65% para 25%, incluindo 
nessa fatia serviços e mate-
riais.

Parente abriu o seminá-
rio do Instituto Brasileiro de 
Petróleo, Gás e Biocombustí-
veis (IBP) e disse que o novo 
percentual de conteúdo local 
não significa que a Petrobras 
se limitará ao mínimo deter-
minado pela legislação em 

suas contratações. “Se fosse 
possível, seríamos os primei-
ros a desejar que fizéssemos 
100% das nossas encomen-
das na produção nacional”.

O presidente da Petrobras 
iniciou sua fala classificando 
de positivos os resultados da 
Petrobras no último trimestre 
de 2016 e afirmou estar orgu-
lhoso. “Mas sem deixar de 
reconhecer que ainda temos 
uma dívida que não nos per-
mite relaxar ou dormir da 
maneira relaxada como gos-
taríamos”.

Ele afirmou ainda que a 
primeira fase do projeto de 
Libra vai custar US$ 5,5 
bilhões em cinco anos ao con-
sórcio responsável pelo pro-
jeto, que, além da Petrobras, 

é formado pela Shell, Total, 
CNCC, CNOOC e PPSA. O 
executivo alegou que a ace-
leração do projeto depende 
do aval da Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP) 
para que os porcentuais de 
aquisição local previstos no 
contrato de partilha da área 
sejam revistos.

Parente ainda disse que 
mudanças regulatórias favo-
ráveis às petroleiras vão 
determinar o sucesso dos lei-
lões de áreas que o governo 
pretende promover no Brasil. 
“Se não houver atratividade 
do ambiente de negócios, a 
riqueza fica como potencial, 
deitada em berço esplêndido”, 
afirmou. 


