
PUBLICAÇÃO LEGAL 16 FLORIANÓPOLIS, SEGUNDA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2020

 EÓLICA CHUÍ IX S.A.
CNPJ/MF n° 19.661.005/0001-93 - NIRE n° 42300040592

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – AGOE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Eólica Chuí IX S.A. a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de abril de 2020; às 09:30 horas; na sede da 
companhia; situada na Rua Deputado Antônio Edu Vieira; n° 999; Térreo; Pantanal; em Florianópolis/SC; 
a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO): a) 
Deliberar sobre o Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019;  b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos;  c) Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e  d) Outros 
assuntos de interesse social. ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE): a) 
Fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal; b) Nomear os 
Auditores Independentes da Sociedade. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se encontram à 
disposição dos Senhores acionistas, na sede da Companhia, conforme endereço acima, os documentos 
a que se refere o art. 133 da Lei n° 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 
Florianópolis/SC 27 de março de 2020. Alceu Vieira Neto – Presidente do Conselho de Administração

 ASS ALCEU VIEIRA NETO
Presidente do Conselho de Administração

 EÓLICA HERMENEGILDO II S.A.
CNPJ/MF n° 19.660.985/0001-00 - NIRE n° 42300040568

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – AGOE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Eólica Hermenegildo II S.A. a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de abril de 2020; às 09:30 horas; na sede da 
companhia; situada na Rua Deputado Antônio Edu Vieira; n° 999; Térreo; Pantanal; em Florianópolis/SC; 
a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO): a) 
Deliberar sobre o Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019;  b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos;  c) Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e  d) Outros 
assuntos de interesse social. ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE): a) 
Fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal; b) Nomear os 
Auditores Independentes da Sociedade. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se encontram à 
disposição dos Senhores acionistas, na sede da Companhia, conforme endereço acima, os documentos 
a que se refere o art. 133 da Lei n° 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 
Florianópolis/SC 27 de março de 2020. Alceu Vieira Neto – Presidente do Conselho de Administração

 ASS ALCEU VIEIRA NETO
Presidente do Conselho de Administração

 EÓLICA HERMENEGILDO I S.A.
CNPJ/MF n° 19.661.000/0001-60 - NIRE n° 42300040584

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – AGOE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Eólica Hermenegildo I S.A. a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de abril de 2020; às 09:30 horas; na sede da 
companhia; situada na Rua Deputado Antônio Edu Vieira; n° 999; Térreo; Pantanal; em Florianópolis/SC; 
a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO): a) 
Deliberar sobre o Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019;  b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos;  c) Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e  d) Outros 
assuntos de interesse social. ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE): a) 
Fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal; b) Nomear os 
Auditores Independentes da Sociedade. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se encontram à 
disposição dos Senhores acionistas, na sede da Companhia, conforme endereço acima, os documentos 
a que se refere o art. 133 da Lei n° 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 
Florianópolis/SC 27 de março de 2020. Alceu Vieira Neto – Presidente do Conselho de Administração

 ASS ALCEU VIEIRA NETO
Presidente do Conselho de Administração

 EÓLICA HERMENEGILDO III S.A.
CNPJ/MF n° 19.660.995/0001-45 - NIRE n° 42300040576

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – AGOE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Eólica Hermenegildo III S.A. a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de abril de 2020; às 09:30 horas; na sede da 
companhia; situada na Rua Deputado Antônio Edu Vieira; n° 999; Térreo; Pantanal; em Florianópolis/SC; 
a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO): a) 
Deliberar sobre o Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019;  b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos;  c) Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e  d) Outros 
assuntos de interesse social. ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE): a) 
Fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal; b) Nomear os 
Auditores Independentes da Sociedade. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se encontram à 
disposição dos Senhores acionistas, na sede da Companhia, conforme endereço acima, os documentos 
a que se refere o art. 133 da Lei n° 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 
Florianópolis/SC 27 de março de 2020. Alceu Vieira Neto – Presidente do Conselho de Administração

 ASS ALCEU VIEIRA NETO
Presidente do Conselho de Administração

 NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA, ASSESSORIA E NEGÓCIOS S.A.
CNPJ/MF Nº 05.337.875/0001-05 - NIRE 42.3.0003781-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas da NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA, ASSESSORIA E NEGÓCIOS 
S.A. (“Companhia”) convocados para, na forma do seu estatuto social, reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 06 de abril de 2020, às 11:00 horas, na sede da Companhia, localizada 
na Rua Patrício Farias, 131, sala 201, Bairro ltacorubi, CEP 88034-132, Florianópolis/SC, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação do Protocolo e Justificativa de Incorporação da Neoway 
Digital Tecnologia Ltda. (“Neoway Digital”), sociedade na qual a Companhia detém diretamente 99,98% das 
quotas; (ii) ratificação da nomeação da empresa Moore Metri Consultoria Ltda. para avaliar o acervo líquido 
da Neoway Digital, com data-base de 29/02/2020; (iii) avaliação e aprovação do laudo de avaliação emitido 
pela empresa avaliadora; e (iv) deliberação sobre a incorporação da Neoway Digital pela Companhia. A 
Assembleia será instalada com a presença de acionistas representando, no mínimo, ¼ (um quarto) do 
capital votante da Companhia, nos termos do artigo 125 da Lei 6.404/76. Os instrumentos de mandato para 
representação dos acionistas na Assembleia deverão ser apresentados quando da assinatura do Livro de 
Presença de Acionistas. A Companhia informa que todos os cuidados e recomendações do Ministério da 
Saúde e demais órgãos relacionados à pandemia de coronavírus (covid-19) continuarão a ser observados 
pela administração, inclusive para a realização da Assembleia. Florianópolis, 26 de março de 2020.

Carlos Eduardo José Monguilhott
Diretor-Presidente

 SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN NA UFSC
EDITAL Nº 005/2020

 SUSPENSÃO DAS ELEIÇÕES PARA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL
A Diretoria e a Comissão Eleitoral da Seção Sindical do ANDES-SN na Universidade Federal de Santa 
Catarina, com base nas medidas de isolamento social da UFSC vem por meio deste suspender os atos 
do processo eleitoral conforme publicados no edital nº 02/2020, em 13 de março de 2020. 
Assim, que a situação permitir o retorno as atividades universitárias a Diretoria e Comissão eleitoral 
estabelecerão novos prazos via retificação do edital de convocação de eleições. 

Florianópolis, 27 de março de 2020.

Adriana D’Agostini
Presidente da Seção Sindical do ANDES-SN na Universidade Federal de Santa Catarina

 Reação Apoio Laboratorial S.A. CNPJ nº 10.432.097/0001-65 - Companhia Fechada -  Aviso aos Acionistas - 

Comunicamos que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Companhia localizada na 

Rua Francisco Tolentino, nº 23, Jardim Eldorado, na cidade de Palhoça /SC, CEP 88.133-360, os documentos a 

que serefere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.) relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019.  

Palhoça/SC, 20 de março de 2020. Jairo Luiz Ledra - Presidente do Conselho de Administração

FS 805 PROPERTIES S/A - CNPJ 28.367.215/0001-64 - Edital de Convocação - Convidamos os senhores acionistas para a reunião 
de assembleia geral ordinária, que se realizará no dia 28 de abril de 2020 às 19hs00 na sede social da companhia, sito à Rua Felipe 
Schmidt, nº 835, sala de reunião 1, na cidade de Florianópolis/SC, com a seguinte Ordem do Dia: a) Aprovação das demonstrações 
financeiras do exercício 2019; b) Novos investimentos realizados pela Dimas Empreendimentos e projeções de resultado; c) 
Aprovação orçamento para ano 2020; d) Outros assuntos de interesse geral. Informamos, desde já, que em caso de piora da Pandemia 
do Coronavírus – COVID-19 e com intuito de minimizar os riscos de contaminação, que a data da presente assembleia poderá sofrer 
alteração ou ser realizada via videoconferência. Por fim, comunicamos aos acionistas que estão à disposição na sede da Empresa, as 
cópias das demonstrações financeiras. Florianópolis, 27 de março de 2020. Daniel Dimas da Silva - Diretor Administrativo.

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.

 EÓLICA CHUÍ IX S.A.
CNPJ/MF n° 19.661.005/0001-93 - NIRE n° 42300040592

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – AGOE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Eólica Chuí IX S.A. a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de abril de 2020; às 09:30 horas; na sede da 
companhia; situada na Rua Deputado Antônio Edu Vieira; n° 999; Térreo; Pantanal; em Florianópolis/SC; 
a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO): a) 
Deliberar sobre o Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019;  b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos;  c) Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e  d) Outros 
assuntos de interesse social. ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE): a) 
Fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal; b) Nomear os 
Auditores Independentes da Sociedade. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se encontram à 
disposição dos Senhores acionistas, na sede da Companhia, conforme endereço acima, os documentos 
a que se refere o art. 133 da Lei n° 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 
Florianópolis/SC 27 de março de 2020. Alceu Vieira Neto – Presidente do Conselho de Administração

 ASS ALCEU VIEIRA NETO
Presidente do Conselho de Administração

 EÓLICA HERMENEGILDO II S.A.
CNPJ/MF n° 19.660.985/0001-00 - NIRE n° 42300040568

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – AGOE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Eólica Hermenegildo II S.A. a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de abril de 2020; às 09:30 horas; na sede da 
companhia; situada na Rua Deputado Antônio Edu Vieira; n° 999; Térreo; Pantanal; em Florianópolis/SC; 
a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO): a) 
Deliberar sobre o Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019;  b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos;  c) Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e  d) Outros 
assuntos de interesse social. ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE): a) 
Fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal; b) Nomear os 
Auditores Independentes da Sociedade. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se encontram à 
disposição dos Senhores acionistas, na sede da Companhia, conforme endereço acima, os documentos 
a que se refere o art. 133 da Lei n° 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 
Florianópolis/SC 27 de março de 2020. Alceu Vieira Neto – Presidente do Conselho de Administração

 ASS ALCEU VIEIRA NETO
Presidente do Conselho de Administração

 EÓLICA HERMENEGILDO I S.A.
CNPJ/MF n° 19.661.000/0001-60 - NIRE n° 42300040584

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – AGOE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Eólica Hermenegildo I S.A. a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de abril de 2020; às 09:30 horas; na sede da 
companhia; situada na Rua Deputado Antônio Edu Vieira; n° 999; Térreo; Pantanal; em Florianópolis/SC; 
a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO): a) 
Deliberar sobre o Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019;  b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos;  c) Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e  d) Outros 
assuntos de interesse social. ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE): a) 
Fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal; b) Nomear os 
Auditores Independentes da Sociedade. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se encontram à 
disposição dos Senhores acionistas, na sede da Companhia, conforme endereço acima, os documentos 
a que se refere o art. 133 da Lei n° 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 
Florianópolis/SC 27 de março de 2020. Alceu Vieira Neto – Presidente do Conselho de Administração

 ASS ALCEU VIEIRA NETO
Presidente do Conselho de Administração

 EÓLICA HERMENEGILDO III S.A.
CNPJ/MF n° 19.660.995/0001-45 - NIRE n° 42300040576

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – AGOE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Eólica Hermenegildo III S.A. a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de abril de 2020; às 09:30 horas; na sede da 
companhia; situada na Rua Deputado Antônio Edu Vieira; n° 999; Térreo; Pantanal; em Florianópolis/SC; 
a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO): a) 
Deliberar sobre o Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019;  b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos;  c) Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e  d) Outros 
assuntos de interesse social. ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE): a) 
Fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal; b) Nomear os 
Auditores Independentes da Sociedade. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se encontram à 
disposição dos Senhores acionistas, na sede da Companhia, conforme endereço acima, os documentos 
a que se refere o art. 133 da Lei n° 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 
Florianópolis/SC 27 de março de 2020. Alceu Vieira Neto – Presidente do Conselho de Administração

 ASS ALCEU VIEIRA NETO
Presidente do Conselho de Administração

 NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA, ASSESSORIA E NEGÓCIOS S.A.
CNPJ/MF Nº 05.337.875/0001-05 - NIRE 42.3.0003781-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas da NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA, ASSESSORIA E NEGÓCIOS 
S.A. (“Companhia”) convocados para, na forma do seu estatuto social, reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 06 de abril de 2020, às 11:00 horas, na sede da Companhia, localizada 
na Rua Patrício Farias, 131, sala 201, Bairro ltacorubi, CEP 88034-132, Florianópolis/SC, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação do Protocolo e Justificativa de Incorporação da Neoway 
Digital Tecnologia Ltda. (“Neoway Digital”), sociedade na qual a Companhia detém diretamente 99,98% das 
quotas; (ii) ratificação da nomeação da empresa Moore Metri Consultoria Ltda. para avaliar o acervo líquido 
da Neoway Digital, com data-base de 29/02/2020; (iii) avaliação e aprovação do laudo de avaliação emitido 
pela empresa avaliadora; e (iv) deliberação sobre a incorporação da Neoway Digital pela Companhia. A 
Assembleia será instalada com a presença de acionistas representando, no mínimo, ¼ (um quarto) do 
capital votante da Companhia, nos termos do artigo 125 da Lei 6.404/76. Os instrumentos de mandato para 
representação dos acionistas na Assembleia deverão ser apresentados quando da assinatura do Livro de 
Presença de Acionistas. A Companhia informa que todos os cuidados e recomendações do Ministério da 
Saúde e demais órgãos relacionados à pandemia de coronavírus (covid-19) continuarão a ser observados 
pela administração, inclusive para a realização da Assembleia. Florianópolis, 26 de março de 2020.

Carlos Eduardo José Monguilhott
Diretor-Presidente

 SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN NA UFSC
EDITAL Nº 005/2020

 SUSPENSÃO DAS ELEIÇÕES PARA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL
A Diretoria e a Comissão Eleitoral da Seção Sindical do ANDES-SN na Universidade Federal de Santa 
Catarina, com base nas medidas de isolamento social da UFSC vem por meio deste suspender os atos 
do processo eleitoral conforme publicados no edital nº 02/2020, em 13 de março de 2020. 
Assim, que a situação permitir o retorno as atividades universitárias a Diretoria e Comissão eleitoral 
estabelecerão novos prazos via retificação do edital de convocação de eleições. 

Florianópolis, 27 de março de 2020.

Adriana D’Agostini
Presidente da Seção Sindical do ANDES-SN na Universidade Federal de Santa Catarina

 Reação Apoio Laboratorial S.A. CNPJ nº 10.432.097/0001-65 - Companhia Fechada -  Aviso aos Acionistas - 

Comunicamos que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Companhia localizada na 

Rua Francisco Tolentino, nº 23, Jardim Eldorado, na cidade de Palhoça /SC, CEP 88.133-360, os documentos a 

que serefere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.) relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019.  

Palhoça/SC, 20 de março de 2020. Jairo Luiz Ledra - Presidente do Conselho de Administração

FS 805 PROPERTIES S/A - CNPJ 28.367.215/0001-64 - Edital de Convocação - Convidamos os senhores acionistas para a reunião 
de assembleia geral ordinária, que se realizará no dia 28 de abril de 2020 às 19hs00 na sede social da companhia, sito à Rua Felipe 
Schmidt, nº 835, sala de reunião 1, na cidade de Florianópolis/SC, com a seguinte Ordem do Dia: a) Aprovação das demonstrações 
financeiras do exercício 2019; b) Novos investimentos realizados pela Dimas Empreendimentos e projeções de resultado; c) 
Aprovação orçamento para ano 2020; d) Outros assuntos de interesse geral. Informamos, desde já, que em caso de piora da Pandemia 
do Coronavírus – COVID-19 e com intuito de minimizar os riscos de contaminação, que a data da presente assembleia poderá sofrer 
alteração ou ser realizada via videoconferência. Por fim, comunicamos aos acionistas que estão à disposição na sede da Empresa, as 
cópias das demonstrações financeiras. Florianópolis, 27 de março de 2020. Daniel Dimas da Silva - Diretor Administrativo.

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.

Agora com distanciamento 
crítico, já é possível avaliar com 
mais clareza o que o levou a 
adaptar o livro de Saramago?
Há muito tempo, sinto 
que nossa civilização está 
apoiada em pilares muito 
frágeis. Para onde se olha há o 
anúncio de alguma crise sem 
solução. Desigualdade social, 
esgotamento de recursos 
naturais, os oceanos, as geleiras, 
crise de refugiados, emissões de 
CO2. A lista é enorme. Saramago 
me impressionou muito nos 
anos 90, achou uma forma 
inesperada de falar sobre esta 
fragilidade que me tocou.

O livro projeta no futuro uma 
sociedade distópica. Hoje, 
estamos sendo atropelados 

por uma pandemia de verdade. 
Como vê essa passagem da 
ficção para a realidade?
Há poucos dias, a minha 
produtora, O2 Filmes, estava 
lotada com três séries e um 
longa sendo rodado. Havia 
umas 650 pessoas trabalhando 
e eu estava angustiado porque 
precisava ler algumas coisas 
mas não conseguia tempo. 
Quem diria que agora a 
produtora está às moscas e 
eu ansioso em casa, diante de 
tanto tempo que me sobra? 
Fronteiras fechadas, a vida 
brecada, cisnes de volta aos 
canais de Veneza. Se um 
roteirista me apresentasse esse 
argumento, eu não o contratava 
nem a pau, acharia delirante, 
muito descolado da realidade. 

O que parecia um fenômeno 
local – na China – adquiriu 
uma dimensão planetária em 
pouquíssimo tempo. Como o 
criador vê o horror feito real?
Há uma sequência no filme em 
que uma montagem de más 
notícias mostra a evolução 
do que se passa ao redor do 
mundo. Pensei nessa sequência 
diante do que você chama de 
‘horror feito real’. Existem dois 
horrores que me assustam. 
A tão falada falta de leitos 
hospitalares e a perspectiva de 
38 milhões de trabalhadores 
informais, que ganham durante 
o dia o jantar da noite, ficarem 
sem poder trabalhar. Essa 
segunda é mais assustadora. 

Você tem revelado uma 
preocupação ecológica grande 
em relação à Amazônia e ao 
reflorestamento...
Minha maior atenção é com 
a crise do clima, as florestas 
são só uma parte do pacote. 
Nosso radar interno não 
está preparado para captar a 
velocidade aparentemente 
baixa dos acontecimentos 
provocados pelas mudanças 
do clima. A diferença é que a 
crise da covid-19 passará em 
3 ou 4 meses e, para a crise do 
clima, não existem anticorpos. 
A pandemia me tira o sono, mas 
comparativamente é ‘peanuts’.

FERNANDO MEIRELLES Diretor de cinema

Em quarentena, cineasta Fernando Meirelles fala da 
pandemia, da crise do clima e das fragilidades humanas

O horror na 
arte e na vida
LUIZ CARLOS MERTEN
O ESTADO DE S.PAULO

Há 12 anos, quando Fer-
nando Meirelles fez “En-
saio sobre a Cegueira”, a 

adaptação do romance de José 
Saramago era só um exercício 
de ficção. Saramago (1922-2010) 
publicara seu livro em 1995; três 
anos mais tarde, receberia o Prê-
mio Nobel de Literatura de 1998. 
Meirelles também já havia ad-
quirido projeção internacional 
com as quatro indicações para o 
Oscar de “Cidade de Deus”. Re-
batizado como “City of God”, 

o filme de 2001 concorreu, em 
2004, nas categorias de melhor 
direção, roteiro adaptado, foto-
grafia e montagem. “Blindness”, 
o título em inglês, virou um fil-
me de prestígio. Teve direito a 
exibição em Cannes, ganhou 
ou foi indicado para numerosos 
prêmios. “Ensaio”/”Blindness” 
convidava o público a olhar para 
um futuro (não tão distante) dis-
tópico, usando a cegueira como 
metáfora para um movimento 
da própria humanidade rumo à 
sua destruição. O vírus era uma 
liberdade ficcional. Meirelles, 
como toda população, cumpre 
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 EÓLICA CHUÍ IX S.A.
CNPJ/MF n° 19.661.005/0001-93 - NIRE n° 42300040592

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – AGOE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Eólica Chuí IX S.A. a se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de abril de 2020; às 09:30 horas; na sede da 
companhia; situada na Rua Deputado Antônio Edu Vieira; n° 999; Térreo; Pantanal; em Florianópolis/SC; 
a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO): a) 
Deliberar sobre o Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019;  b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos;  c) Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e  d) Outros 
assuntos de interesse social. ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE): a) 
Fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal; b) Nomear os 
Auditores Independentes da Sociedade. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se encontram à 
disposição dos Senhores acionistas, na sede da Companhia, conforme endereço acima, os documentos 
a que se refere o art. 133 da Lei n° 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 
Florianópolis/SC 27 de março de 2020. Alceu Vieira Neto – Presidente do Conselho de Administração

 ASS ALCEU VIEIRA NETO
Presidente do Conselho de Administração

 EÓLICA HERMENEGILDO II S.A.
CNPJ/MF n° 19.660.985/0001-00 - NIRE n° 42300040568

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – AGOE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Eólica Hermenegildo II S.A. a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de abril de 2020; às 09:30 horas; na sede da 
companhia; situada na Rua Deputado Antônio Edu Vieira; n° 999; Térreo; Pantanal; em Florianópolis/SC; 
a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO): a) 
Deliberar sobre o Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019;  b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos;  c) Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e  d) Outros 
assuntos de interesse social. ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE): a) 
Fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal; b) Nomear os 
Auditores Independentes da Sociedade. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se encontram à 
disposição dos Senhores acionistas, na sede da Companhia, conforme endereço acima, os documentos 
a que se refere o art. 133 da Lei n° 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 
Florianópolis/SC 27 de março de 2020. Alceu Vieira Neto – Presidente do Conselho de Administração

 ASS ALCEU VIEIRA NETO
Presidente do Conselho de Administração

 EÓLICA HERMENEGILDO I S.A.
CNPJ/MF n° 19.661.000/0001-60 - NIRE n° 42300040584

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – AGOE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Eólica Hermenegildo I S.A. a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de abril de 2020; às 09:30 horas; na sede da 
companhia; situada na Rua Deputado Antônio Edu Vieira; n° 999; Térreo; Pantanal; em Florianópolis/SC; 
a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO): a) 
Deliberar sobre o Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019;  b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos;  c) Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e  d) Outros 
assuntos de interesse social. ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE): a) 
Fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal; b) Nomear os 
Auditores Independentes da Sociedade. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se encontram à 
disposição dos Senhores acionistas, na sede da Companhia, conforme endereço acima, os documentos 
a que se refere o art. 133 da Lei n° 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 
Florianópolis/SC 27 de março de 2020. Alceu Vieira Neto – Presidente do Conselho de Administração

 ASS ALCEU VIEIRA NETO
Presidente do Conselho de Administração

 EÓLICA HERMENEGILDO III S.A.
CNPJ/MF n° 19.660.995/0001-45 - NIRE n° 42300040576

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – AGOE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os Senhores Acionistas da Eólica Hermenegildo III S.A. a se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 27 de abril de 2020; às 09:30 horas; na sede da 
companhia; situada na Rua Deputado Antônio Edu Vieira; n° 999; Térreo; Pantanal; em Florianópolis/SC; 
a fim de deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO): a) 
Deliberar sobre o Relatório de Administração e das Demonstrações Financeiras relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2019;  b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição 
de dividendos;  c) Eleger os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; e  d) Outros 
assuntos de interesse social. ORDEM DO DIA EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE): a) 
Fixar o montante anual global da remuneração dos Administradores e do Conselho Fiscal; b) Nomear os 
Auditores Independentes da Sociedade. AVISO AOS ACIONISTAS: Comunicamos que se encontram à 
disposição dos Senhores acionistas, na sede da Companhia, conforme endereço acima, os documentos 
a que se refere o art. 133 da Lei n° 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019; 
Florianópolis/SC 27 de março de 2020. Alceu Vieira Neto – Presidente do Conselho de Administração

 ASS ALCEU VIEIRA NETO
Presidente do Conselho de Administração

 NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA, ASSESSORIA E NEGÓCIOS S.A.
CNPJ/MF Nº 05.337.875/0001-05 - NIRE 42.3.0003781-8

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas da NEOWAY TECNOLOGIA INTEGRADA, ASSESSORIA E NEGÓCIOS 
S.A. (“Companhia”) convocados para, na forma do seu estatuto social, reunirem-se em Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 06 de abril de 2020, às 11:00 horas, na sede da Companhia, localizada 
na Rua Patrício Farias, 131, sala 201, Bairro ltacorubi, CEP 88034-132, Florianópolis/SC, a fim de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: (i) aprovação do Protocolo e Justificativa de Incorporação da Neoway 
Digital Tecnologia Ltda. (“Neoway Digital”), sociedade na qual a Companhia detém diretamente 99,98% das 
quotas; (ii) ratificação da nomeação da empresa Moore Metri Consultoria Ltda. para avaliar o acervo líquido 
da Neoway Digital, com data-base de 29/02/2020; (iii) avaliação e aprovação do laudo de avaliação emitido 
pela empresa avaliadora; e (iv) deliberação sobre a incorporação da Neoway Digital pela Companhia. A 
Assembleia será instalada com a presença de acionistas representando, no mínimo, ¼ (um quarto) do 
capital votante da Companhia, nos termos do artigo 125 da Lei 6.404/76. Os instrumentos de mandato para 
representação dos acionistas na Assembleia deverão ser apresentados quando da assinatura do Livro de 
Presença de Acionistas. A Companhia informa que todos os cuidados e recomendações do Ministério da 
Saúde e demais órgãos relacionados à pandemia de coronavírus (covid-19) continuarão a ser observados 
pela administração, inclusive para a realização da Assembleia. Florianópolis, 26 de março de 2020.

Carlos Eduardo José Monguilhott
Diretor-Presidente

 SEÇÃO SINDICAL DO ANDES-SN NA UFSC
EDITAL Nº 005/2020

 SUSPENSÃO DAS ELEIÇÕES PARA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL
A Diretoria e a Comissão Eleitoral da Seção Sindical do ANDES-SN na Universidade Federal de Santa 
Catarina, com base nas medidas de isolamento social da UFSC vem por meio deste suspender os atos 
do processo eleitoral conforme publicados no edital nº 02/2020, em 13 de março de 2020. 
Assim, que a situação permitir o retorno as atividades universitárias a Diretoria e Comissão eleitoral 
estabelecerão novos prazos via retificação do edital de convocação de eleições. 

Florianópolis, 27 de março de 2020.

Adriana D’Agostini
Presidente da Seção Sindical do ANDES-SN na Universidade Federal de Santa Catarina

 Reação Apoio Laboratorial S.A. CNPJ nº 10.432.097/0001-65 - Companhia Fechada -  Aviso aos Acionistas - 

Comunicamos que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social da Companhia localizada na 

Rua Francisco Tolentino, nº 23, Jardim Eldorado, na cidade de Palhoça /SC, CEP 88.133-360, os documentos a 

que serefere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76 (Lei das S.A.) relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2019.  

Palhoça/SC, 20 de março de 2020. Jairo Luiz Ledra - Presidente do Conselho de Administração

FS 805 PROPERTIES S/A - CNPJ 28.367.215/0001-64 - Edital de Convocação - Convidamos os senhores acionistas para a reunião 
de assembleia geral ordinária, que se realizará no dia 28 de abril de 2020 às 19hs00 na sede social da companhia, sito à Rua Felipe 
Schmidt, nº 835, sala de reunião 1, na cidade de Florianópolis/SC, com a seguinte Ordem do Dia: a) Aprovação das demonstrações 
financeiras do exercício 2019; b) Novos investimentos realizados pela Dimas Empreendimentos e projeções de resultado; c) 
Aprovação orçamento para ano 2020; d) Outros assuntos de interesse geral. Informamos, desde já, que em caso de piora da Pandemia 
do Coronavírus – COVID-19 e com intuito de minimizar os riscos de contaminação, que a data da presente assembleia poderá sofrer 
alteração ou ser realizada via videoconferência. Por fim, comunicamos aos acionistas que estão à disposição na sede da Empresa, as 
cópias das demonstrações financeiras. Florianópolis, 27 de março de 2020. Daniel Dimas da Silva - Diretor Administrativo.

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.

Meirelles fez carreira internacional

agora quarentena por conta de 
um vírus real que rapidamen-
te se espalha pelo planeta.
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