
PUBLICAÇÃO LEGAL

 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

Secretaria 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.

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA SA - BADESC
CNPJ Nº 82.937.293/0001-00

CAPITAL SOCIAL: 
(Autorizado: R$ 700.000.000,00)              
(Realizado : R$ 530.204.845,26)

AVISO AOS ACIONISTAS
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas desta Agência, em sua 
Sede Social, na Rua Almirante Alvim nº 491, Centro, os documentos a que 
se refere o artigo 133 da Lei nº 6.404/76, de 15.12.76, com as alterações 
da Lei 10.303, no que couber, relativos ao exercício social encerrado em  
31 de dezembro de 2019.               

Florianópolis(SC), 31 de março de 2020
Eduardo Alexandre Corrêa de Machado 

Diretor Presidente

Agência de Fomento do Estado  de Santa Catarina S.A. 
CNPJ Nº 82.937.293/0001-00

 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

RETAIL PARK CSL 01 EMPREENDIMENTOS IMOB. S.A.
CNPJ/MF 29.821.153/0001-81

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos que se encontram à disposição dos Acionistas da Companhia na sede social à Rua 
Domingos André Zanini, 277, Sala 1405, Campinas, São José/SC, os documentos referidos no Artigo 133 
da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

São José/SC, 31 de março de 2020.
Rodrigo Seara Cassol

Presidente.

TERRAFIRME ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL S.A.
CNPJ/MF 22.777.016/0001-48

AVISO AOS ACIONISTAS
Comunicamos que se encontram à disposição dos Acionistas da Companhia na sede social à Rua 
Domingos André Zanini, 277, Sala 1405, Campinas, São José/SC, os documentos referidos no Artigo 133 
da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019.

São José/SC, 31 de março de 2020.
Rodrigo Seara Cassol

Presidente.

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.

GERAL 26 FLORIANÓPOLIS, TERÇA-FEIRA, 31 DE MARÇO DE 2020

Definida entre Anac 
(Agência Nacional de Aviação 
Civil), aeroportos e as empre-
sas aéreas Azul, Gol e Latam, 
a malha aérea essencial para 
todo o território brasileiro 
entrou em vigor no sábado e 
segue durante o mês de abril. 
Com a medida, o aeroporto 
internacional de Florianópolis 
passa a ter até cinco decola-
gens e cinco pousos por dia, 
um movimento 87,5% menor 
do que a média para o período, 
que é de 80 voos diários.

As três cias aéreas - Azul, 
Gol e Latam - continuam 
atuando no aeroporto. Mas o 
destino será apenas um: São 
Paulo, com voos, majoritaria-
mente, para os aeroportos de 
Guarulhos e de Viracopos. Os 
voos internacionais, que neste 
período do ano costumam ser 
para a Argentina, também es-
tão suspensos.

O dia de maior movimento 
no aeroporto de Florianópolis 
será nas segundas-feiras, com 
previsão de cinco pousos e 
cinco decolagens. Aos sábados 
e domingos, o aeroporto de 
Florianópolis terá apenas duas 
decolagens e dois pousos.

CONEXÕES

O objetivo da Anac com a 
implementação da malha aé-
rea essencial é garantir que 
nenhum Estado brasileiro fi-
que sem conexão aérea, du-
rante a pandemia de corona-
vírus. Além das capitais dos 
26 Estados e o Distrito Federal, 
outras 19 cidades do país serão 
atendidas. A região com maior 
movimento é o Sudeste, com 
723 frequências semanais. A 
região Sul fica em segundo lu-
gar, com 155 voos por semana. 
No total, serão operados 1.241 
voos por semana no país, um 
volume 91,61% menor para o 
período.

A malha aérea essencial 
pode sofrer alterações pon-
tuais, de acordo com as de-
mandas. A Floripa Airport 
reforça que passageiros com 
voos marcados para este pe-
ríodo procurem, por telefone 
ou canais digitais, a respecti-
va companhia aérea para ade-
quação à malha essencial. 

MALHA AÉREA ESSENCIAL

Número de voos por dia é 
reduzido no aeroporto da Capital 
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