
CJ Logística Internacional S.A.
CNPJ 10.887.366/0001-88 - NIRE 42.3.0003530-1

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da CJ Logística Internacional S.A. (“Companhia”), para a Assembleia 
Geral Extraordinária que será realizada no dia 06 de abril de 2020, às 10:00 horas, em primeira convocação, e no 
dia 13 de abril de 2020, às 10:00 horas, em segunda convocação. Tal Assembleia será realizada na Avenida 
Brigadeiro Faria Lima, nº 1.663, 11º Andar, na cidade de São Paulo, estado de São Paulo, CEP 01452-001, para 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) eleição dos Diretores da Companhia, (ii) alteração do endereço da 
Companhia e (iii) alteração do objeto social da Companhia. Em virtude do Decreto Estadual nº 64.881, de 22 de 
março de 2020, o qual decretou quarentena no estado de São Paulo, a Companhia disponibiliza o link a seguir 
para possibilitar o acesso virtual dos Senhores Acionistas à referida Assembleia: https://teams.microsoft.com/_#/l/
meetup-join/19:meeting_N2FlZjBkZDYtNjFiNC00OWJjLWI2NGYtZmQxMmM2MDIxODNk@thread.v2/0?context=
%7B%22Tid%22:%221dde4376-814e-44ba-bc41-092780e22578%22,%22Oid%22:%22dd113f74-ffb5-42ee-af0d-
4902115c8b92%22%7D&anon=true&deeplinkId=4de5504c-a424-4f16-e041-bfd0660c76f0. 

Florianópolis/SC, 26 de março de 2020
Cristobal Jimenez Dominguez Neto - Diretor Presidente

 CCA CONCRETOS CATARINENSE S.A.
CNPJ 83.471.193/0001-96 - NIRE 42.300.017.191

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Nos termos do Art. 294 da Lei 6404/76, convocamos os senhores acionistas a se reunirem em 
Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar em 10 de abril de 2020, às 18:00, na 
sede da empresa, na Rua Governador Aderbal Ramos da Silva, 250, bairro Santo Antonio, Município 
de São José, Estado de Santa Catarina, para deliberarem e votarem sobre as seguintes matérias 
na ordem do dia: a) Nomeação de presidente e secretário por mais três anos, inclusive suprindo o 
lapso temporal de 29/08/2017 até a data da nova nomeação; b) Aprovar as contas dos exercícios 
de 2014 a 2019, conforme balanços e demonstrações financeiras; c) Aprovar a alteração da 
data de apresentação dos balanços de 30/06 (Estatuto) para 31/12, validando todos os balanços 
apresentados anteriormente em 31/12 de cada ano; d) Aprovar de Alienação e Venda de todos os 
bens da empresa, móveis e imóveis, incluindo a venda do terreno localizado na Rua Aderbal Ramos 
da Silva, sn, Distrito Industrial do Município de São José, SC, Matrícula n. 75.574 do Registro de 
Imóveis de São José/SC e, suas benfeitorias, máquinas e equipamentos; e) Aprovar a liquidação, 
extinção e baixa da empresa; f) Outros assuntos de interesse da empresa e dos acionistas.

São José/SC, 17 de março de 2020.
 Paola Vanessa Ternus Ferrão                Maria Valéria dos Santos Ternus
           Acionista Diretora                                   Acionista SecretáriaSecretaria Executiva de Comunicação

Publicações Legais

LISTAGEM OFICIAL DOS EDITAIS DO GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

AVISO AOS ACIONISTAS - Comunicamos aos acionistas da Centrais Elé-
tricas de Santa Catarina S.A – Celesc, que se encontram à sua disposição, 
na sede social da Empresa, sito na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, 
Florianópolis - SC, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei nº 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativos ao Exercício Social, encerrado 
em 31 de dezembro de 2019. Os referidos documentos estarão, também, 
disponíveis na rede mundial de computadores, na página de relações com in-
vestidores da Companhia (http://www.celesc.com.br/ri) e nas páginas da Co-
missão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br) e da B3 S.A. (www.b3.com.
br). Florianópolis, 27 de março de 2020. Claudine Furtado Anchite, Diretora 
de Finanças e Relações com Investidores.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA -  EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO - Ficam convocados os Acionistas das Centrais Elétricas de 
Santa Catarina S.A. – CELESC para se reunirem em Assembleia Geral Ordi-
nária e Extraordinária, a realizar-se no próximo dia 28 de abril de 2020, às 10 
horas, na sede social da Empresa, na Avenida Itamarati, 160, bairro Itacorubi, 
Florianópolis – SC, com a seguinte Ordem do Dia: 1) Tomada de Contas dos 
Administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2019; 2) Deliberar sobre a destinação 
do lucro líquido do exercício social encerrado em 31.12.2019; 3) Eleição dos 
integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal; 4) Fixação do montante 
global da remuneração dos administradores e do Conselho Fiscal. Poderão 
participar da Assembleia Geral dos Acionistas com inscrição de seus nomes 
nos livros próprios da Companhia ou representados por procuradores que 
atendam aos requisitos legais. Os acionistas deverão apresentar os docu-
mentos e comprovantes de que trata o art. 26 da Lei nº 6.404/76. Na hipótese 
de acionista pessoa jurídica, deverão ser apresentados os documentos que 
comprovem a sua representação legal. A representação por procuração de-
verá obedecer rigorosamente às determinações do parágrafo 1º do aludido 
art. 126. Consoante as instruções CVM 165/91 e 282/98 é de 5% o percentual 
mínimo de participação no capital votante necessário à requisição de adoção 
do voto múltiplo para eleição dos integrantes do Conselho de Administração. 
BOLETIM DE VOTO A DISTÂNCIA: A CELESC disponibilizará o sistema de 
votação a distância, nos termos da Instrução CVM 481/09, permitindo que 
seus Acionistas enviem boletins de voto a distância por meio de seus res-
pectivos agentes de custódia ou ao escriturador das ações de emissão da 
Companhia ou, ainda, diretamente à Companhia. Os documentos relativos às 
matérias a serem apreciadas na Assembleia Geral encontram-se à disposi-
ção dos acionistas na sede da Companhia e no endereço eletrônico: www.ce-
lesc.com.br/ri, bem como nos sites da B3 (www.b3.com.br) e da Comissão de 
Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). Os acionistas participantes da custódia 
fungível de ações nominativas das Bolsas de Valores que desejarem partici-
par da Assembleia Geral deverão apresentar extrato emitido até 2 (dois) dias 
antes da data da Assembleia, contendo sua posição acionária, fornecido pelo 
órgão custodiante. Florianópolis, 27 de março de 2020. João Eduardo Noal 
Berbigier Presidente do Conselho de Administração.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 0753/2020. Objeto: Aquisição de materiais de enfer-
maria e cirurgia para as Unidades da SES. Abertura da sessão: 06/05/2020 
ás 08h15min. No site www.e-lic.sc.gov.br encontram-se o Edital e canais para 
todas as comunicações. (CIG) SES 37419/2020.

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 19/2020 - menor preço por lote.
Objeto: Contratação emergencial de empresa para prestação de serviços 
de transporte de materiais permanentes e de consumo, para atender as 
Unidades Escolares, Coordenadorias e Supervisões Regionais de Edu-
cação do Estado de Santa Catarina, em decorrência da grande demanda 
acentuada após a extinção das ADR’s. Início da entrega de propostas: às 
00:01 horas do dia 01/04/2020. Fim da entrega de propostas: às 13:30 
horas do dia 14/04/2020. Abertura da sessão: a partir das 13:30 horas do 
dia 14/04/2020. Início da disputa 14:00 horas do dia 14/04/2020. O Edital 
e seus anexos estão disponíveis no site www.sed.sc.gov.br. Informações 
sobre o edital serão prestadas através do email cplsed@sed.sc.gov.br. 
Processo: SED 1411/2020. CIG: 8314/2020.

Florianópolis, 27 de março de 2020.
Natalino Uggioni

Secretário de Estado da Educação

ESTADO DE SANTA CATARINA - MUNICÍPIO DE TIMBÓ
AVISO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 23/2020 PMT

OBJETO: contratação de empresa especializada para realização de serviços para a reforma 
e adequação das instalações da Central de Atendimento ao Cidadão, compreendendo material e 
mão de obra, de acordo com as peças gráficas, memorial descritivo e cronograma físico financeiro. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: contendo os documentos de Habilitação e a Proposta de Preços até 
às 14h30min do dia 15 de abril de 2020. ABERTURA: dia 15 de abril de 2020 às 14h35min. Os 
interessados poderão obter a íntegra do edital no site: www.timbo.sc.gov.br, ou através do e-mail 
licitacoes@timbo.sc.gov.br, e telefone (47) 3380-7000, ramal 7035.

Timbó (SC), 27/03/2020
MARIA ANGÉLICA FAGGIANI

Secretária da Fazenda e Administração

Comunicamos aos Senhores Acionistas da Eletrosul Centrais Elétricas S.A. que se 
encontram à disposição, na sede da Empresa, em Florianópolis (SC), os documentos 
a que se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, de 15 de dezembro de 1976, relativos 
ao exercício social encerrado em dezembro de 2019.

Florianópolis (SC), 27 de março de 2020
Elvira Baracuhy Cavalcanti Presta

Presidente do Conselho de Administração

AVISO AOS ACIONISTAS

MINISTÉRIO DE 
MINAS E ENERGIA

FS 805 PROPERTIES S/A - CNPJ: 28.367.215/0001-64
Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

Ativo Nota explicativa 31/12/2019 31/12/2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 3  211.725   87.606 
Contas a receber de clientes 4  12.908   7.517 
Outros ativos circulantes 5  15.508   269 
   240.142   95.392 
Não circulante  
Propriedade p/ Investimento 6  20.900.000   -
Imobilizado 7  2.201   20.900.000
   20.902.201   20.707.854
Total do ativo   21.142.344   20.803.246
Passivo e patrimônio líquido
Circulante 
Fornecedores 8  2.547   936
Obrigações tributárias 9  25.862   4.128
Adiantamento de clientes 10  52.183   6.960
Outras Obrigações 11 12  5.625
   80.603  17.649
Não circulante
Patrimônio líquido  
Capital social 12  21.000.000   21.000.000
Reserva Legal 13  17.377   -
Lucros/Prejuízos acumulados   44.363 (214.403)
   21.061.740   20.785.597
Total do passivo e do patr. líq .  21.142.344 20.803.246

 31/12/2019 31/12/2018
Receita líquida de vendas  711.436   90.258 
(=) Lucro bruto  711.436   90.258 
(+/-) Despesas/receitas operacionais  
Despesas gerais e administrativas  (273.619)  (297.506)
Despesas tributárias  (22.903)  (4.148)
Receitas Financeiras  2.007   -   
Despesas financeiras  (8.202)  (1.451)
(=) Lucro antes das prov. tribut. 408.720   (212.847)
Imposto de renda e contrib. social  (61.172) 
(=) Lucro líquido do exercício  347.547   (212.847)

 Capital social  Capital social a Lucros/prejuízos Reserva
 integralizado integralizar acumulados Legal Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017  100.000   (98.945) (1.555)  -      (500)
Lucro/Prejuízo do exercício    (212.847)   -   (212.847)
Aumento de Capital   20.900.000      20.900.000 
Capital integralizado   98.945     98.945 
Saldos em 31 de dezembro de 2018  21.000.000   -     (214.403)   - 20.785.597 
Lucro/Prejuízo do exercício    347.547   -     347.547 
Lucro Distribuido    (263.550)  -     (263.550)
Reserva Legal  -      -     17.377   17.377 
Ajuste Lucros/Prejuizos   -     174.769    174.769 
Saldos em 31 de dezembro de 2019  21.000.000   -     44.363   17.377   21.061.740 

 31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício  347.547   (212.847)
Itens que não afetam o caixa operacional
Depreciações e amortizações  -     192.146
  347.547   (20.701)
Aumento e diminuição das 
contas de ativo e passivo 
Contas a receber  (12.908)  (7.517)
Adiantamentos a Terceiros  -     (269)
Fornecedores  -     436
Obrigações tributárias  -     4.128
Adiantamentos de Clientes  -     5.625
Outro passivos circul. e não circulantes  -     6.960
Caixa líquido das ativ. 
oper.  (12.908)  9.363
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos 
Baixa (aquis.) de bens
 do imob./intang.  - (20.900.000)
Caixa líquido das ativ. de investim.  - (20.900.000)
Fluxo de caixa das ativ. de financiamentos
Aumento/ (redução) dos empréstimos
Integralização do Capital Social  -     20.998.945
Caixa líquido das ativ. de financ.  -     20.998.945
Aum. (red.) de caixa e equiv. de cx  334.639   87.607
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e eq. de cx no final do período  211.725   87.606
Aumento (redução) de caixa e 
equivalentes de caixa  211.725   87.606

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações financeiras.

 31/12/2019 31/12/2018
Lucro líquido do exercício  347.547   212.847 
Total do resultado
abrangente do exercício  347.547   212.847 
Total do resultado abrangente atribuível a:
Quotistas da Empresa   347.547   212.847 
  347.547   212.847 

I. CONTEXTO OPERACIONAL - NOTA 01: A empresa FS 805 PROPERTIES S/A de capital limitado fundada em 
04/08/2017 site na Rua FELIPE SCHMIDT, 835, LOJA 01, Centro, Florianópolis, SC, tem por objeto social Compra 
e venda de imóveis próprios, estacionamento de veículos, aluguéis de imóveis próprios e guarda móveis. II. APRE-
SENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES - NOTA 02: A empresa elaborou e está apresentando em reais (R$) as suas 
Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2019 em conformidade com a ITG 1000, emitida 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações estão sendo divulgadas de forma comparativa às do 
exercício anterior. III. RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS - Nota 03: Caixa e equivalente de caixa: Incluem 
caixa, depósitos bancários a vista e aplicações financeiras realizáveis na data da aplicação ou considerados de liquidez 
imediata, os quais são registrados pelos valores de custo acrescidos e rendimentos auferidos até a data do balanço. 
Nota 4: A conta cliente está reconhecida pelo valor original das vendas e serviços prestados. Nota 05: A conta Outros 
Ativos representa valores de IPTU a receber dos clientes no ano de 2020, refere aos pagamentos antecipados. Nota 06: 
Propriedade de Investimentos são os bens, Lojas e estacionamentos, reclassificados do grupo imobilizado em 2019. 
Nota 07: O Imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, incluindo os gastos para colocá-lo em condições de 
uso no processo operacional. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base em taxas que levam em 
consideração a vida útil e econômica do bem. Nota 08: Fornecedores – compreende valores a pagar a fornecedores na-
cionais, registrados pelo custo original.  Nota 09: As obrigações tributárias são compostas pelas contas de impostos a 
Recolher, Pis, Cofins e ainda as contribuições retidas. Estão contabilizadas pelo valor original, de acordo com a apura-
ção nos Livros Fiscais. Nota 10: A conta Adiantamento de Clientes se refere a recebimento antecipado de clientes, cujo 
faturamento será efetuado no próximo exercício. Nota 11: A conta valores referem-se a caução de clientes em garantia 
de aluguéis. Nota 12: O Capital social é representado por cotas no valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Em Trinta e Um 
de Dezembro de 2017 o capital social que era de R$ 100.000,00, passou a ser de R$ 21.000.000,00 em 2018, mediante 
um aumento por meio de imóveis totalmente integralizados.  Nota 13: Passivos circulante e exigível a longo prazo 
são registrados pelo grau de exigibilidade, demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias e cambiais incorridas até a data do balanço. Nota 14: 
Imposto de Renda e Contribuição Social do exercício corrente são tributados com base no lucro presumido trimestral. 
As declarações de impostos no Brasil estão sujeitas a revisão pelas autoridades fiscais por um período de cinco anos 
da data da declaração. Nota 15: As receitas e despesas financeiras são representadas principalmente por rendimentos 
sobre aplicações financeiras, encargos financeiros sobre empréstimos, bem como variações cambiais sobre ativos e 
passivos, expressos em moeda diferentes da moeda nacional, registrados contabilmente pelo regime de competência. 
Nota 16: As receitas e despesas decorrentes e suas atividades estão sendo reconhecidas pelo Regime de Competência. 
As contas patrimoniais estão demonstradas pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, 
dos respectivos encargos financeiros pactuados. Nota 17: Outros Ativos e Passivos Circulantes e não circulantes são 
demonstrados pelos valores conhecidos e calculáveis acrescidos quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
variações monetárias incorridos. Nota 18: Em virtude da transferência dos bens do imobilizado para Propriedade de 
Investimentos a depreciação do ano de 2018, foi revertida no grupo de Lucros e Prejuízos acumulados no valor de 
R$ 192.145,75.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

Demonstrações de resultados Exercícios findos em 31 
de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais)

Demonstrações dos resultados abrangentes Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em Reais) 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Em 31 de dezembro de 2019 e 2018

NOTAS EXPLICATIVAS:

PBG S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/MF 83.475.913/0001-91 - NIRE 42300030201
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

Ficam convidados os Senhores Acionistas da PBG S.A para comparecerem à Assembleia Geral Ordinária que será 
realizada no dia 28 de abril de 2020, às 10h00, na sede social da Companhia, na Rodovia BR 101, Km 163, Tijucas, 
Santa Catarina, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:  Assembleia Geral Ordinária: 1. Apreciar e aprovar 
o Relatório e as Demonstrações Financeiras do exercício de 2019. 2. Deliberar sobre a proposta da Administração de 
destinação do resultado do exercício. 3. Fixação do número de cargos (membros) do Conselho de Administração da 
Companhia. 4. Eleição dos integrantes do Conselho de Administração (mandato de 2 anos). 5. Eleição dos integrantes 
do Conselho Fiscal (mandato de 1 ano). 6. Fixar os valores destinados à remuneração dos órgãos da Administração.  
O Acionista presente à Assembleia deverá apresentar documento de identidade (pessoa física) ou atos constitutivos 
(pessoa jurídica), podendo ser representado por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, 
administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira. As procurações poderão prescindir de firma 
reconhecida em cartório e poderão ser outorgadas por meio eletrônico, desde que comprovada a autoria e integridade 
do documento. As procurações, que foram objeto de pedido público, deverão observar o disposto no artigo 24 da 
Instrução CVM nº 481/09.  Os documentos e informações mínimas para subsidiar o acionista em relação às matérias 
objeto da presente convocação estão à disposição na sede da Companhia (artigos 9º e 10 da Instrução CVM 481/09) 
e já foram disponibilizadas por meio de sistema eletrônico na página da CVM. Tijucas/SC, 24 de março de 2020. César 
Gomes Júnior - Presidente do Conselho de Administração.

FLORIANÓPOLIS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2020 15 PUBLICAÇÃO LEGAL

Possibilidades  
de aprendizagem

“A EaD se encaixa 
perfeitamente como solução 
para a realidade atual. Devido 
a sua flexibilidade, aos 
diversos meios de transmissão 
de conteúdo (vídeos, textos, 
aplicativos, jogos), aos 
canais de comunicação 
existentes, além de beneficiar 
os diferentes tipos de 
aprendizagens”, avalia Fábia 
Kátia Moreira, consultora de 
EaD e tecnologia internacional, 
atuando na área há mais de 
25 anos. Para ela, “diante 
da pandemia da Covid-19, 
mesmo as instituições mais 
tradicionais e resistentes à 
EaD estão lançando mão dessa 
modalidade, senão  
para oferecer novas 
possibilidades de 
aprendizagem aos estudantes, 
ao menos para garantir o 
cumprimento dos 200 dias 
letivos exigidos em lei”.

EDUCAÇÃO

Sem aulas, 
EaD ganha 
impulso

O confinamento preventi-
vo em casa, para não se infectar 
e não ajudar a propagar o novo 
coronavírus, criou um ponto de 
inflexão na trajetória do ensi-
no no Brasil. Em 18 de março, o 
Ministério da Educação publicou 
a Portaria 343, que autoriza “em 
caráter excepcional” a substi-
tuição de aulas presenciais por 
aulas do modelo educação a dis-
tânica (EAD) que utilizem tec-
nologia de informação e comu-
nicação remota em cursos que 
estavam em andamento. Parale-
la a norma do MEC, governado-
res e prefeitos suspenderam as 
aulas para evitar o crescimento 
da Covid-19 como já aconteceu 
na China, Coreia do Sul, Itália, 
Espanha e nos Estados Unidos.

As iniciativas públicas fize-
ram com que “diversas institui-
ções adotassem a modalidade 
EaD [Educação a Distância] li-
teralmente do dia para a noite 
em cursos presenciais em anda-
mento, inclusive no ensino mé-
dio”, registra André Luis Garbu-
lha, especialista há 18 anos na 
modalidade de ensino e apren-
dizagem. 
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