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Id: 1665380. Por ofício

SANTA FÉ EXTRAÇÃO DE MINERIOS S/A
CNPJ 11.304.457/0001-06

ERRATA: Em nossa publicação do Balanço Patrimonial encerrado em
31/12/12 no DOERJ do dia 29/04/14 na página na 102, saiu com a
seguinte incorreção: Onde se lê: Santa Fé Exportação de Minérios
S/A, leia-se: Santa Fé Extração de Minérios S/A. RJ, 30/04/14.

Id: 1667124

CONCESSÃO METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A.
COMPANHIA ABERTA

CNPJ/MF: 10.324.624/0001-18 - NIRE: 33.3.0028810-4
ATA DA 2ª/2014 REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 11 DE FEVEREIRO DE 2014. Data, hora e local:
11 de fevereiro de 2014, às 10h, na sede social da CONCESSÃO
METROVIÁRIA DO RIO DE JANEIRO S.A. - “METRÔ-RIO” (“Com-
panhia”), na Av. Presidente Vargas nº 2.000, Centro, Rio de Janeiro-
RJ. 1. Convocação: Convocada na forma do parágrafo 1º do art. 9º
do Estatuto Social da Companhia. 2. Presença: (i) Conselheiros: Srs.
Carlos Fernando Costa, Carlos Eduardo Leal Neri, Ricardo Carvalho
Giambroni, Manuela Cristina Lemos Marçal, Antônio Bráulio de Car-
valho, Paulo César Campos, Mateus Coutinho de Sá Oliveira, Josedir
Barreto dos Santos e Gustavo Nunes da Rocha (“Conselho”); e (ii)
Convidada: Sra. Flavia Monteiro de Barros Soto Garcia Rosa, também
convidada para secretariar a reunião. 3. Mesa: Presidente: Carlos Fer-
nando Costa e Secretária: Sra. Flavia Monteiro de Barros Soto Garcia
Rosa 4. Ordem do dia: Deliberar sobre a substituição do Diretor Ad-
ministrativo-Financeiro e de Relações com Investidores. 5. Assuntos
e Deliberações: Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade de vo-
tos dos presentes e sem quaisquer restrições, a lavratura da presente
ata sob a forma de sumário e a sua publicação com a omissão das
assinaturas dos conselheiros. Examinadas as matérias constantes da
ordem do dia, foram tratados os seguintes assuntos e tomadas as se-
guintes deliberações, por unanimidade de votos dos presentes: 5.1.
Substituição do Diretor Administrativo-Financeiro e de Relações
com Investidores: Nos termos da Proposta de Deliberação nº
14/JAN/2014, apresentada pela Diretoria e que fica arquivada na sede
da Companhia, o Conselho aprovou, por unanimidade de votos, em
substituição ao Sr. James Oliver Guerreiro, eleger, para o cargo de
Diretor Administrativo-Financeiro, o Sr. Marcio Hermann Lewin, bra-
sileiro, casado, administrador de empresas, portador da Carteira de
Identidade n.º 11.102.947-8, expedida pelo SSP/SP, inscrito no
CPF/MF sob o n.º 148.047.178-03, com endereço na Avenida Presi-
dente Vargas, 2000, Centro, Rio de Janeiro-RJ, CEP: 20.210-031, em
complementação de mandato, o qual se encerra em data coincidente
com a da Assembleia Geral Ordinária da Companhia de 2014. Na for-
ma do artigo 13º, c, ii, do estatuto social. O Diretor Administrativo-
Financeiro ora eleito exercerá as funções relativas às Relações com
Investidores. O Diretor ora eleito declara estar desimpedido na forma
da lei para o exercício do respectivo cargo. Em função da deliberação
tomada acima, a Diretoria da Companhia passa a ser a indicada no
quadro abaixo: Diretoria Executiva - Nome - Cargo; Flavio Medrano
de Almada - Diretor Presidente; Vago - Diretor Vice-presidente de Re-
lações Institucionais e Comercial; Marcio Hermann Lewin - Diretor Ad-
ministrativo-Financeiro e de Relação com Investidores; Joubert Fortes
Flores Filho - Diretor de Engenharia; Miguel Dau - Diretor de Ope-
rações. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, às 10h30min,
a reunião foi encerrada, sendo a presente ata lavrada por meio de
processamento eletrônico, a qual depois de lida e aprovada, foi as-
sinada por todos os conselheiros presentes e pela Secretária. Mesa:
Carlos Fernando Costa - Presidente e Flavia Monteiro de Barros Soto
Garcia Rosa - Secretária. Conselheiros presentes: Carlos Fernando
Costa, Antônio Braulio de Carvalho, Ricardo Carvalho Giambroni, Pau-
lo César Campos, Carlos Eduardo Leal Neri, Manuela Cristina Lemos
Marçal, Mateus Coutinho de Sá Oliveira, Josedir Barreto dos Santos,
Gustavo Nunes da Silva Rocha. Certifico que a presente é cópia fiel
da ata lavrada em livro próprio. Rio de Janeiro, 11 de fevereiro de
2014. Mesa: Carlos Fernando Costa - Presidente; Flavia M. de B. So-
to Garcia Rosa - Secretária. Arquivada na JUCERJA sob o nº
2602479 em 11/03/2014. Valéria G.M. Serra - Secretária Geral

Id: 1667262

521 PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF Nº 01.547.749/0001-16 - NIRE: 33.300.163.409

Companhia Aberta
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2014
1. Hora, data e local: Às 10 horas do dia 30 de abril de 2014, na
sede social da 521 Participações S.A. (“Companhia”), situada na Praia
do Flamengo, 66 - Bloco B - Sala 907, na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro. 2. Convocação e Publicações: Convoca-
ção realizada por meio do Edital de Convocação publicado em 7 de

abril de 2014, nos jornais Diário Mercantil, página 3 e Diário Oficial do
Estado do Rio de Janeiro, página 36, não obstante estar dispensada
nos termos do art. 124, §4º da Lei 6.404/76, tendo em vista a pre-
sença da totalidade dos acionistas. As Demonstrações Financeiras e o
Relatório da Administração da Companhia, referentes ao exercício so-
cial findo em 31 de dezembro de 2013, acompanhados do Parecer
dos Auditores Independentes, foram publicados no dia 02 de abril de
2014, nos jornais Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, páginas
6, 7 e 8, e no Diário Mercantil, páginas 6 e 7 em conformidade com o
art. 133, §4º da Lei nº 6.404/76. 3. Presença: Presentes os acionistas
BB Carteira Livre I - Fundo de Investimento em Ações (“Fundo”), por
sua administradora BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos
e Valores Mobiliários S.A., neste ato representada por seu Diretor, Sr.
Ilton Luis Schwaab, e o Sr. Marco Geovanne Tobias da Silva, em con-
junto representando 100% (cem por cento) do capital social da Com-
panhia, conforme se verifica pelas assinaturas abaixo e no Livro de
Presença. Presentes, ainda, para atender a pedidos de esclarecimen-
tos dos acionistas, na forma do art. 134, §1º, da Lei nº 6.404/76, o
representante dos auditores independentes, ERNST & YOUNG TER-
CO - Auditores Independentes, o Sr. Diogo Carvalho, e o Diretor Fi-
nanceiro e de Relações com Investidores da Companhia, Sr. José Ri-
cardo do Carmo. 4. Mesa: Presidente: Marco Geovanne Tobias da Sil-
va; Secretário: José Ricardo do Carmo; 5. Ordem do dia: Assembleia
Geral Ordinária: 5.1. Exame, discussão e votação das Demonstrações
Financeiras e do Relatório da Administração da Companhia, referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, acompa-
nhados do Parecer dos Auditores Independentes. 5.2. Deliberação so-
bre a destinação do lucro líquido do exercício social findo em 31 de
dezembro de 2013 e a distribuição de dividendos. Assembleia Geral
Extraordinária: 5.3. Fixação da remuneração global anual dos admi-
nistradores da Companhia, para o exercício de 2014; 5.4. Deliberação
sobre aumento do capital social da Companhia mediante capitalização
de reservas de lucros; 5.5. Alteração da redação do caput do artigo 5º
do Estatuto Social da Companhia, com vistas à modificação do valor
do capital social da Companhia. 5.6. Deliberação sobre redução do
capital social da Companhia. 5.7. Alteração da redação do caput do
artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, com vistas à modificação
do valor do capital social da Companhia. 6. Deliberações aprovadas
pela unanimidade dos acionistas: Assembleia Geral Ordinária: 6.1.
Registrada a abstenção do acionista Marco Geovanne Tobias da Silva,
administrador da Companhia, o outro acionista aprovou sem ressal-
vas, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Administração da
Companhia, devidamente acompanhados do Parecer dos Auditores In-
dependentes, referentes ao exercício social encerrado em 31 de de-
zembro de 2013. 6.2. Tendo em vista o lucro líquido apurado no exer-
cício de 2013, no montante de R$ 2.791.640,76 (dois milhões, sete-
centos e noventa e um mil, seiscentos e quarenta reais e setenta e
seis centavos), os acionistas deliberaram destiná-lo conforme a seguir
descrito: 6.2.1. R$ 139.582,04 (cento e trinta e nove mil, quinhentos e
oitenta e dois reais e quatro centavos) para constituição de Reserva
Legal, nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76. 6.2.2. R$
2.652.058,74 (dois milhões, seiscentos e cinquenta e dois mil, cin-
quenta e oito reais e setenta e quatro centavos) para distribuição aos
acionistas na proporção de suas participações acionárias, a título de
dividendos, os quais serão pagos até 30 de junho de 2014, conforme
a disponibilidade de caixa da Companhia, correspondendo à quantia
de R$ 1,10272712681913 por ação, a serem pagos com base na po-
sição acionária dos acionistas inscritos na data desta Assembleia Ge-
ral. O Sr. Marco Geovanne Tobias da Silva, membro do Conselho de
Administração da Companhia, e detentor de apenas uma ação de
emissão da Companhia, neste ato, expressamente renuncia ao divi-
dendo a que teria direito conforme ora deliberado. Assim sendo, a to-
talidade do montante dos dividendos declarados, segundo ora indica-
do, será integralmente paga ao BB Carteira Livre I - Fundo de In-
vestimento em Ações. Os acionistas registraram que os Diretores da
Companhia ficam autorizados a tomar todas as providências neces-
sárias à realização do pagamento referido neste item 6.2.2. Assem-
bleia Geral Extraordinária: 6.3. Os acionistas decidiram fixar o mon-
tante global e anual da remuneração dos administradores da Compa-
nhia para o exercício de 2014 no valor de R$ 289.500,00 (duzentos e
oitenta e nove mil e quinhentos reais), a ser distribuído entre os ad-
ministradores da Companhia pelo Conselho de Administração, nos ter-
mos do art. 12, §1º do Estatuto Social da Companhia. 6.4. Os acio-

nistas, por unanimidade, nos termos do artigo 169 da Lei 6.404/76,
deliberaram aumentar o capital social da Companhia, sem modificação
do número de ações, mediante a capitalização do valor da Reserva
Legal, no montante de R$ 7.850.763,82 (sete milhões, oitocentos e
cinquenta mil, setecentos e sessenta e três reais e oitenta e dois cen-
tavos). 6.5. Tendo em vista a deliberação ora tomada pela unanimi-
dade dos acionistas, no sentido de aumentar o capital social da Com-
panhia, os acionistas deliberaram alterar a redação do caput do artigo
5º do Estatuto Social da Companhia, com vistas a refletir o novo valor
do capital social da Companhia. O caput do artigo 5º do Estatuto So-
cial da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo
5º. O capital social da Companhia é de R$ 55.224.335,86 (cinquenta
e cinco milhões, duzentos e vinte e quatro mil, trezentos e trinta e
cinco reais e oitenta e seis centavos) dividido em 2.405.000 (dois mi-
lhões e quatrocentas e cinco mil) ações ordinárias, escriturais, sem
valor nominal”. 6.6. Considerando a transferência dos ativos da Com-
panhia para seu acionista controlador, o Fundo, deliberada na Assem-
bleia Geral realizada em 29 de abril de 2011 e ratificada pela Assem-
bleia Geral Extraordinária de 27 de maio de 2011, os acionistas, por
unanimidade, entenderam que o atual capital social da Companhia se
tornou excessivo em relação às atividades que esta passou a exercer.
Assim, os acionistas, por unanimidade, deliberaram pela redução do
capital social da Companhia no montante de R$ 31.174.335,86 (trinta
e um milhões, cento e setenta e quatro mil, trezentos e trinta e cinco
reais e oitenta e seis centavos), sem redução na quantidade ações. O
novo capital social da Companhia passa a ser de R$ 24.050.000,00
(vinte e quatro milhões e cinquenta mil reais) dividido em 2.405.000
(dois milhões e quatrocentas e cinco mil) ações ordinárias, escriturais,
sem valor nominal. O pagamento do montante a título de redução de
capital será efetuado até 10 de julho de 2014, com base na posição
acionária dos acionistas inscritos na data desta Assembleia Geral Ex-
traordinária, em valor correspondente a R$ 12,9623018128898 por
ação ordinária, em moeda corrente nacional e mediante crédito em
conta corrente dos acionistas. O Sr. Marco Geovanne Tobias da Silva,
presidente do Conselho de Administração da Companhia, e detentor
de apenas uma ação de emissão da Companhia, neste ato, expres-
samente renuncia à porcentagem a que teria direito, em razão da re-
dução de capital da Companhia ora deliberada. Assim sendo, o pa-
gamento do montante reduzido do capital social da Companhia, se-
gundo ora indicado, será integralmente transferido para o Fundo. Os
acionistas registraram que os Diretores da Companhia ficam autoriza-
dos a tomar todas as providências necessárias à implementação das
deliberações tomadas na presente assembleia, inclusive a publicação
da presente ata e, caso não haja oposição de credores, o arquiva-
mento da mesma, após o transcurso de 60 (sessenta) dias contados
da data de sua publicação, nos termos do art. 174 da Lei 6.404/76.
6.7. Tendo em vista a deliberação ora tomada pela unanimidade dos
acionistas, no sentido de reduzir o capital social da Companhia, os
acionistas deliberaram alterar a redação do caput do artigo 5º do Es-
tatuto Social da Companhia, com vistas a refletir o novo valor do ca-
pital social da Companhia. O caput do artigo 5º do Estatuto Social da
Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O ca-
pital social da Companhia é de R$ 24.050.000,00 (vinte e quatro mi-
lhões e cinquenta mil reais) dividido em 2.405.000 (dois milhões e
quatrocentas e cinco mil) ações ordinárias, escriturais, sem valor no-
minal”. 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a
Assembleia, sendo lavrada e assinada a presente ata no livro próprio.
Rio de Janeiro, 30 de abril de 2014. (ass.) Presidente: Marco Geo-
vanne Tobias da Silva. Secretário: José Ricardo do Carmo. Acionistas:
BB Carteira Livre I - Fundo de Investimento em Ações, por sua ad-
ministradora BB Gestão de Recursos - Distribuidora de Títulos e Va-
lores Mobiliários S.A., neste ato representada por seu Diretor, Sr. Ilton
Luis Schwaab; e Marco Geovanne Tobias da Silva. Confere com o ori-
ginal lavrado em livro próprio. José Ricardo do Carmo - Secretário.

Id: 1667170


