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36 – São Paulo, 124 (117) Diário Ofi cial Empresarial quinta-feira, 26 de junho de 2014

Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de abril de 2014, às 14 horas, na sede social localizada na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Estela, nº 268, Bloco A, sala A31, CEP 04011-001. Publicações: Avi-
so aos Acionistas publicado no jornal Diário Ofi cial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal Diário de No-
tícias, em suas edições de 28, 29 de março e 1º de abril de 2014, nas páginas 385, 252 e 122, e nas páginas 
14, 7 e 12, respectivamente, tudo nos termos do art. 133 da Lei nº 6.404/76. Demonstrações fi nanceiras relati-
vas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 publicadas nas edições de 18 a 22 de abril de 
2014 do DOESP, na página 79, e no jornal Diário de Notícias, na página 9, nos termos do art. 133 e seu §3º da 
Lei nº 6.404/76. Edital de convocação publicado nas edições de 17, 18 a 22 e 23 de abril de 2014 no DOESP, 
nas páginas 129, 104 e 151, e no jornal Diário de Notícias, nas páginas 11, 6 e 6. Presença: Acionistas titula-
res de ações ordinárias nominativas representativas de 100% do capital social da Companhia, conforme se ve-
rifi ca no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Mesa: Mauro de Salles Aguiar, Presidente da Mesa; 
Mauro Takahashi Mori, Secretário da Mesa. Ordem do Dia: I. na assembleia geral ordinária: deliberar acer-
ca (a) das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações fi nanceiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (b) da destinação dada ao resultado do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2013; (c) da extinção dos cargos de Diretor Administrativo e Financeiro e de 
Diretor Técnico da Companhia; (d) da criação dos cargos de Diretores de Operações e Pedagógico da Compa-
nhia; e (e) da eleição e da reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. II. na assembleia geral extraor-
dinária: deliberar acerca da autorização dos votos (a) para aprovação das contas da BCMD Participações 
S.A., do Colégio Bandeirantes Ltda. e da Educare Tecnologia da Informação Ltda.; (b) para reforma da ad-
ministração da BCMD Participações S.A., do Colégio Bandeirantes Ltda. e da Educare Tecnologia da Infor-
mação Ltda.; e (c) para reeleição e eleição dos membros da Diretoria da BCMD Participações S.A., Colégio 
Bandeirantes Ltda. e da Educare Tecnologia da Informação Ltda. Deliberações: I - Todos os acionistas pre-
sentes aprovaram a lavratura da presente ata em forma de sumário das deliberações; II - Em Assembleia Ge-
ral Ordinária: O Diretor Presidente comentou o envio aos acionistas das explanações acerca do desempenho 
dos negócios sociais da Companhia e de suas sociedades controladas durante o exercício social de 2013. Em 
ato subsequente, consignado o impedimento legal do acionista Mauro de Salles Aguiar, os acionistas presen-
tes, por unanimidade, aprovaram: (a) as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2013 e, por conseguinte, as contas dos administradores da Companhia; (b) a ratifi cação dos 
dividendos distribuídos aos acionistas no valor total de R$ 2.030.560,32 (dois milhões, trinta mil, quinhentos e 
sessenta reais e trinta e dois centavos) durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, à con-
ta de lucros do exercício; (c) a distribuição proporcional de dividendos à conta do saldo de reserva de lucros, no 
valor total de R$ 2.150.669,85 (dois milhões, cento e cinquenta mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oiten-
ta e cinco centavos), nos termos dos artigos 193 e 199 da lei nº 6.404/76, que deverão ser pagos aos acionis-
tas conforme disponibilidade de caixa da Companhia; (d) a extinção dos cargos de “Diretor Administrativo e Fi-
nanceiro” e de “Diretor Técnico” da Companhia; (e) a criação do cargo de “Diretor de Operações” da Companhia, 
que terá as seguintes principais atribuições: (i) substituir o Diretor Presidente em suas faltas e impedimentos; (ii) 
assinar com o Diretor Presidente os documentos a que se referem as  letras “d” e “e” do artigo 15 do Estatuto 
Social da Companhia; (iii) apresentar com o Diretor Presidente à Assembleia Geral o relatório da administração 
e as demonstrações fi nanceiras da Companhia; e (iv) participar da elaboração e da execução da estratégia cor-
porativa; formular, juntamente com o Diretor Presidente, as diretrizes para o planejamento das atividades fi ns da 
Companhia; planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades das áreas administrativas e fi nanceiras da Com-
panhia, participar da fi xação da política de gestão dos recursos fi nanceiros juntamente com o Diretor Presiden-
te e quanto aos planos de desenvolvimento, assegurar nos estudos administrativos o estabelecimento de nor-
mas gerais para os trabalhos das áreas subordinadas a fi m de assegurar o cumprimento dos objetivos e metas 
da Companhia. (f) a criação do cargo de “Diretor Pedagógico” da Companhia, que terá as seguintes principais 
atribuições: (i) planejar, juntamente com o Diretor Presidente e o Diretor de Operações, o regimento escolar dos 
estabelecimentos de ensino mantidos pelas controladas da Companhia, bem como a proposta de criação ou su-
pressão de cursos nas controladas da Companhia; (ii) assinar com o Diretor Presidente os documentos a que 
se referem as letras “d” e “e” do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia; (iii) planejar, organizar, dirigir e con-
trolar as atividades descritas nas letras “a” e “c” do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia; e  (iv) exercer ou-
tras funções que lhes forem atribuídas pelo Diretor Presidente e pelo Diretor de Operações. (g) consignar que a 
administração da Companhia é, nos termos do Estatuto Social e das deliberações desta assembleia, exercida 
por uma Diretoria composta por 03 (três) membros, acionistas ou não, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 
(um) Diretor de Operações e 01 (um) Diretor Pedagógico, passando, portanto, os artigos 10, 12, 15, 16 e 17 do 
Estatuto Social da Companhia, a vigorarem com as seguintes novas redações: “Artigo 10: As deliberações das 
Assembleias Gerais serão adotadas por maioria absoluta de votos, cabendo a cada ação um voto nas delibera-
ções sociais. Entretanto, se as Assembleias Gerais tiverem por objeto as matérias a seguir enumeradas, as de-
liberações só poderão ser tomadas por acionistas representando pelo menos 2/3 (dois terços) das ações com 
direito a voto: (a) qualquer dos casos previstos no artigo 136 da Lei nº 6.404/76; (b) alteração das normas de 
preferência para aquisição das ações; (c) alteração das normas pertinentes à administração, inclusive quanto 
aos requisitos para preenchimento dos cargos administrativos da Companhia; (d) deliberação acerca das maté-
rias descritas neste artigo no âmbito das sociedades direta ou indiretamente controladas; (e) deliberação acer-
ca da eleição dos Diretores Presidente e de Operações da Companhia e dos diretores que ocuparem estes car-
gos nas sociedades direta ou indiretamente controladas; (f) aquisição de participações societárias, alienação ou 
oneração das participações societárias direta ou indiretamente detidas pela Companhia; e (g) transformação do 
tipo jurídico da Companhia.” “Artigo 12: A Administração e a gerência da Companhia serão exercidas por uma 
Diretoria, composta por 03 (três) membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral na forma do artigo 
10, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor de Operações e 01 (um) Diretor Pedagógico, os quais de-
verão preencher os requisitos do artigo seguinte.” “Artigo 15: Ao Diretor Presidente compete, além da represen-
tação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Companhia: (a) convocar e presidir as Assembleias Gerais; (b) 
assinar isoladamente, quando devidamente autorizado pela Assembleia Geral, instrumentos públicos ou parti-
culares de aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis da Companhia; (c) apresentar com os demais Di-
retores, à Assembleia Geral, o relatório da administração e as demonstrações contábeis da Companhia; (d) ou-
torgar mandatos em nome da Companhia, assinando em conjunto com outro Diretor; (e) elaborar as metas e di-
retrizes operacionais e praticar em conjunto com o Diretor de Operações os demais atos necessários ao desen-
volvimento das atividades da Companhia, assinando em conjunto com o Diretor de Operações ou o Diretor Pe-
dagógico, cheques, contratos, inclusive contratos de fi nanciamento, de arrendamento mercantil e semelhantes, 
com qualquer instituição fi nanceira, inclusive o Banco do Brasil S.A., pedidos de compra, ordens de pagamen-
to, contratos de venda de bens móveis da Companhia, podendo, ainda, retirar vales postais, abrir e encerrar 
contas bancárias, promover a cobrança e receber, dando quitação, de toda e qualquer importância devida à 
Companhia; e (f) substituir o Diretor de Operações em suas faltas e impedimentos.” “Artigo 16: Ao Diretor de 

Operações compete, além de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Companhia: (a) substituir 
o Diretor Presidente em suas faltas e impedimentos; (b) assinar com o Diretor Presidente os documentos a que 
se referem as  letras “d” e “e” do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia; (c) apresentar com o Diretor Presi-
dente à Assembleia Geral o relatório da administração e as demonstrações fi nanceiras da Companhia; e (d) par-
ticipar da elaboração e da execução da estratégia corporativa; formular, juntamente com o Diretor Presidente, 
as diretrizes para o planejamento das atividades fi ns da Companhia; planejar, organizar, dirigir e controlar as ati-
vidades das áreas administrativas e fi nanceiras da Companhia, participar da fi xação da política de gestão dos 
recursos fi nanceiros juntamente com o Diretor Presidente e quanto aos planos de desenvolvimento, assegurar 
nos estudos administrativos o estabelecimento de normas gerais para os trabalhos das áreas subordinadas a 
fi m de assegurar o cumprimento dos objetivos e metas da Companhia.” “Artigo 17: Ao Diretor Pedagógico com-
pete, além da representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Companhia:  (a) planejar, juntamente com 
o Diretor Presidente e o Diretor de Operações, o regimento escolar dos estabelecimentos de ensino mantidos 
pelas controladas da Companhia, bem como a proposta de criação ou supressão de cursos nas controladas da 
Companhia; (b) assinar com o Diretor Presidente os documentos a que se referem as letras “d” e “e” do artigo 
15 do Estatuto Social da Companhia; (c) planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades descritas nas letras 
“a” e “c” do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia; e  (d) exercer outras funções que lhe forem atribuídas 
pelo Diretor Presidente e pelo Diretor de Operações.” (g) reeleger como membros da Diretoria, os Srs. Mauro 
de Salles Aguiar, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 4.864.783-4 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o 
nº 571.250.408-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tibiriçá, 
nº 282, casa D-1, CEP 04622-010, para o cargo de Diretor Presidente, e Eduardo Tambor Júnior, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.631.673 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 039.709.978-95, residente e domiciliado na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua 
Piauí, nº 800, apto. 121, CEP 09541-150, para o cargo de Diretor de Operações, bem como eleger, em caráter 
excepcional, consignado o voto contrário da acionista Beatriz Salles Aguiar, o qual foi recebido pela mesa e ar-
quivado na sede social da Companhia, e não obstante o disposto no artigo 13, alínea “c” do Estatuto Social da 
Companhia, para o cargo de Diretor Pedagógico, o Sr. Pedro Fregoneze, brasileiro, casado, professor, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 3.096.265-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.092.708-25, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Onze de Junho, nº 977, apto. 182, Vila 
Clementino, todos com mandato até a assembleia geral ordinária a ser realizada em 2017, nos termos do arti-
go 18 do Estatuto Social da Companhia, mantidos a atual remuneração e os parâmetros de reajuste para os Di-
retores, conforme documentos entregues aos acionistas nesta assembleia; e (h) registrar que o Diretor Presi-
dente e o Diretor de Operações ora eleitos, aceitaram o cargo, e assinaram a presente ata que, dessa forma, 
substitui os respectivos termos de posse no livro próprio da Companhia, e declararam, sob as penas da lei, que 
não estão impedidos por lei especial de exercer os cargos para os quais foram eleitos, nem condenados ou sob 
os efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por cri-
me falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra 
a fé pública ou a propriedade. O Diretor Pedagógico ora eleito deverá tomar posse no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da presente data. III - Em Assembleia Geral Extraordinária: Após a leitura da ordem do dia, todos os 
acionistas presentes aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas: (a) integralmente, as demonstrações fi nan-
ceiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 da BCMD Participações Ltda., Co-
légio Bandeirantes Ltda. e da Educare Tecnologia da Informação Ltda., como corolário dos votos de apro-
vação das demonstrações fi nanceiras da Companhia e, consequentemente, o voto a ser proferido nas respecti-
vas assembleias gerais e reuniões de sócios a serem realizadas, fi cando consignada a abstenção de voto do 
acionista Mauro de Salles Aguiar acerca dessa matéria, em razão de seu impedimento legal; (b) o voto afi rma-
tivo em relação à reforma da administração da BCMD Participações S.A., no intuito de extinguir o cargo de “Di-
retor Administrativo e Financeiro” e criar o cargo de “Diretor de Operações”; (c) o voto afi rmativo para fi ns de re-
forma da administração do Colégio Bandeirantes Ltda. e da Educare Tecnologia da Informação Ltda., no in-
tuito de extinguir o cargo de “Diretor Administrativo e de Tecnologia”, criar o cargo de “Diretor de Operações” nas 
diretorias do Colégio Bandeirantes Ltda. e da Educare Tecnologia da Informação Ltda., bem como o cargo 
de “Diretor de Tecnologia Educacional” exclusivamente para a diretoria do Colégio Bandeirantes Ltda.; (d) o 
voto afi rmativo para reeleição e eleição dos membros da Diretoria da BCMD Participações S.A. com mandato 
até a assembleia geral ordinária de 2017, composta pelos seguintes membros: Diretor Presidente, Sr. Mauro de 
Salles Aguiar; Diretor de Operações, Sr. Eduardo Tambor Júnior; e Diretor sem designação específi ca, Sr. Pe-
dro Fregoneze, a ser eleito em caráter excepcional, consignado o voto contrário da acionista Beatriz Salles 
Aguiar e não obstante o disposto no artigo 13, alínea “c” do Estatuto Social da Companhia, todos acima quali-
fi cados, mantidos os mesmos critérios de remuneração anteriormente praticados para os membros da referida 
Diretoria, conforme documentos entregues aos acionistas nesta assembleia; (e) o voto afi rmativo para reeleição 
e eleição dos membros da Diretoria do Colégio Bandeirantes Ltda. com mandato até a reunião anual de só-
cios de 2017, composta pelos seguintes membros: Diretor Presidente, Sr. Mauro de Salles Aguiar; Diretor de 
Operações, Sr. Eduardo Tambor Júnior; Diretor Pedagógico, Pedro Fregoneze, a ser eleito em caráter excep-
cional, consignado o voto contrário da acionista Beatriz Salles Aguiar e não obstante o disposto no artigo 13, 
alínea “c” do Contrato Social da sociedade, todos acima qualifi cados; e Diretor de Tecnologia Educacional, Sr. 
Emerson Bento Pereira, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.967.918-
7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 136.033.318-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Esta-
do de São Paulo, na Rua Carlos Weber, nº 790, Apto. 92A, Vila Leopoldina, CEP 05303-000, mantidos os mes-
mos critérios de remuneração anteriormente praticados para os membros da referida Diretoria, conforme docu-
mentos entregues aos acionistas nesta assembleia; (f) o voto afi rmativo para reeleição dos atuais membros da 
Diretoria da Educare Tecnologia da Informação Ltda., com mandato até a reunião anual de sócios de 2017, 
composta pelos seguintes membros: Diretor Presidente, Sr. Mauro de Salles Aguiar, e Diretor de Operações, 
Sr. Eduardo Tambor Júnior, ambos acima qualifi cados, mantidos os mesmos critérios de remuneração ante-
riormente praticados para os membros da referida Diretoria, conforme documentos entregues aos acionistas 
nesta assembleia; e (g) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à imple-
mentação das deliberações ora aprovadas.  Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi sus-
pensa para lavratura da presente que, lida, foi por todos assinada. Assinaturas: Mauro de Salles Aguiar, Presi-
dente da Mesa, Acionista e Diretor Presidente reeleito; Mauro Takahashi Mori, Secretário da Mesa; Vera Hele-
na de Salles Aguiar, Acionista, p.p. Mauro Takahashi Mori; Beatriz Salles Aguiar, Acionista, p.p. Mauro Salles 
Aguiar de Menezes; e Eduardo Tambor Júnior, Diretor de Operações reeleito. Esta ata é cópia fi el da lavrada em 
livro próprio. São Paulo, 28 de abril de 2014. Mauro Takahashi Mori - Secretário da Mesa. JUCESP nº 
206.049/14-6 em 27.05.2014. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

BCMD Material Didático S.A.
CNPJ/MF nº 13.696.533/0001-00 - NIRE 35.300.391.632

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 28 de abril de 2014

 31.12.2013 31.12.2012 Variação
Ativo Circulante 4.093 4.361 (268)
Passivo Circulante (3.148) (3.011) (137)
Variação 945 1.350 (405)

Balanço Patrimonial (Em MR$)
Ativo 31/12/2013 31/12/2012
Circulante 4.093 4.361
Caixa e equivalentes de caixa 2.841 3.023
Contas a receber de clientes 9 8
Estoques 20 20
Impostos a recuperar 1.208 1.288
Outros 15 22
Não Circulante 108.501 99.467
Aplicações Financeiras 3.863 3.410
Mutuo com Partes Relacionadas - -
Imposto de renda diferido 860 860
Investimento 1 1
Propriedade para investimento 75.834 67.879
Ativo biológico 26.895 26.219
Imobilizado 1.048 1.098
Intangivel - -
 112.594 103.828
Passivo 31/12/2013 31/12/2012
Circulante 3.148 3.011
Fornecedores 33 15
Empréstimos e fi nanciamentos - -
Salários e encargos sociais 97 89
Impostos a recolher 207 20
Adiantamento de clientes 2.810 2.886
Outros 1 1
Não Circulante 33.148 28.876
Adiant.p/Futuro Aum.Capital - -
Empréstimos e fi nanciamentos 6.501 5.747
Imposto de renda diferido 26.647 23.129
Patrimônio Líquido 76.298 71.941
Capital Social 35.347 35.347
Ajuste de avaliação patrimonial 32.490 32.490
Prejuizos acumulados 8.461 4.104
 112.594 103.828

Demonstração dos Resultados (Em MR$) 31/12/2013 31/12/2012
Receita operacional liquida 9.709 7.642
Valor justo de ativo biológico e propr p/ invest. 10.349 13.392
Custo das mercadorias vendidas (2.006) (15)
Lucro Bruto 18.052 21.019
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas (819) (621)
Despesas com pessoal (867) (786)
Outras receitas (despesas) operacionais (357) 792
Lucro (prejuizo) antes do resultado fi nanceiro 16.009 20.404
Receitas fi nanceiras 648 375
Despesas fi nanceiras (919) (807)
 (271) (432)
Lucro (prejuizo) antes do I.R. e da contrib.social 15.738 19.972
Imposto de renda e contribuição social diferido (3.519) (6.668)
Imposto de renda e contribuição social corrente (362) -
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício 11.857 13.304

Contas/Histórico Cap.Social Ajus.de Aval.Patr. Prej.acum. Total
Saldo em 31.12.2011 45.062 32488 (9.713) 67.837
Redução de Capital (9.715) - - (9.715)
Distrib.de Dividendos - - (9.200) (9.200)
Outros ajustes - 2 9.713 9.715
Lucro Líq. do Exerc. - - 13.304 13.304
Saldo em 31.12.2012 35.347 32.490 4.104 71.941
Redução de Capital - - - -
Distrib.de Dividendos - - (7.500) (7.500)
Outros ajustes - - - -
Lucro Líq.do Exerc. - - 11.857 11.857
Saldo em 31.12.2013 35.347 32.490 8.461 76.298

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)

COMPANHIA AGRICOLA BOTUCATU
CNPJ nº 40.314.395/0001-11

Relatório da Diretoria

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras: As demonstrações 
fi nanceiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as praticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições 
da Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC - Estoques 
foram demonstrados ao custo de aquisição, inferior ao valor de mercado. 
Os estoques de Produtos Agricolas (ativos biológicos) foram avaliados pelo 
valor justo de acordo com os critérios defi nido no CPC 29 - Propriedades 
para Investimento, foram avalidadas pelo valor justo de acordo com os cri-
térios defi nido no CPC-28. O Grupo contratou avaliadores independentes 

especializados para determinar o valor justo, estes laudos de avaliação 
foram aprovadas pela administração - Ativo Imobilizado está registrado 
ao custo de aquisição corrigido até 31 de dezembro de 1.995. As depre-
ciações foram calculadas pelo método linear com base nas taxas deter-
minadas em virtude do prazo de dia útil remanescente. Os Empréstimos 
e Financiamentos estão registrados pelo seu custo otiginal, mais juros e 
atualização monetária-Demonstrações de Fluxo de Caixa. As Demons-
trações de Fluxo de caixa foram elaboradas por meio do método direto e 
estão apresentadas de acordo com o CPC 03 - Demonstração dos Fluxos 
de caixa emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) - Tri-

Prezados Senhores: Submetemos a V.Sªs as Demonstr. Financ. do Exerc. Social 2012 e 2013.     Botucatu 29/04/2014.     A Diretoria

Variação do Capital Circulante Líquido (Em R$)

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2013 31/12/2012
Lucro Liquido (prejuizo) do exercicio 11.857 13.304
Depreciações e amortizações 106 166
Baixa liquida de ativo imobilizado (1) 34
Variação Cambial e juros 210 372
Ajuste a valor presente 254 (760)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 3.519 6.668
Imposto de renda e contribuição social corrente 362 -
Incremento do valor justo de ativo biológico (2.394) (326)
Incremento do valor justo das propr. de invest. (7.955) (13.321)
Redução (aumento) de ativos operacionais
Contas a receber de clientes (1) 8
Estoques - 2
Impostos a recuperar 81 (49)
Outros ativos 5 (2)
Aumento (redução) de passivos operacionais
Fornecedores 17 -
Salários e encargos sociais 7 41
Impostos a recolher 187 4
Adiantamento de clientes (75) 1.953
Outros passivos - -
Caixa gerado (utilizado) pelas ativ. Oper. 6.179 8.094
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicação fi nanceira (453) (122)
Outros 1.718 55
Propriedades para investimentos - -
adições no imobilizado (54) (51)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos 1.211 (118)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
Captação (pagamento) de empréstimos e fi nanciam. (72) (253)
Distribuição de dividendos (7.500) (9.200)
Mutuo com partes relacionadas - 2.200
Caixa aplicado nas atividades de fi nanciamento (7.572) (7.253)
Aumento (redução) de caixa e equiv. de caixa (182) 723
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 3.023 2.300
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 2.841 3.023
Aumento (redução) de caixa e equiv. de caixa (182) 723
butos Sobre o Lucro. A Companhia utiliza o regime do lucro real e calcula 
e registra seus impostos com base nas aliquotas efetivas vigentes na data 
da elaboração das demonstrações fi nanceiras. Os débitos tributários diferi-
dos de imposto de renda e contribuição social são decorrentes de diferen-
ças temporárias referentes aos ajustes do valor justo dos ativos biológicos 
e propriedades de investimento. O Capital Social é de MR$ 35.347 refe-
rente a 54.465.838 ações ordinárias integralizadas.
“A Diretoria”    Cifali e Associados Ltda - CRC-1SP159121/O-1

A Usina Açucareira S. Manoel S.A., inscrita no CNPJ 60.329.174/0001-
24 torna público que requereu na CETESB a Solicitação de Licença de
Operação para ampliação e novos equipamentos em sua unidade industri-
al situada à Faz. Boa Vista, s/nº, zona rural, município de São Manuel/SP.

PEPSICO DO BRASIL LTDA torna público que recebeu da CETESB a 
Licença Prévia e de Instalação N° 61000692 e requereu a Licença de 
Operação para Preparações salgadas para aperitivos (torresminho, etc); 
produção de à RUA SOROCABA, 1722, VILA SANTA TEREZINHA, ITU.

PEPSICO DO BRASIL LTDA torna público que recebeu da CETESB a 
Licença Prévia e de Instalação N° 61000693 e requereu a Licença de 
Operação para Preparações salgadas para aperitivos (torresminho, etc); 
produção de à RUA SOROCABA, 1722, VILA SANTA TEREZINHA, ITU.
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Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de abril de 2014, às 14 horas, na sede social localizada na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Estela, nº 268, Bloco A, sala A31, CEP 04011-001. Publicações: Avi-
so aos Acionistas publicado no jornal Diário Ofi cial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal Diário de No-
tícias, em suas edições de 28, 29 de março e 1º de abril de 2014, nas páginas 385, 252 e 122, e nas páginas 
14, 7 e 12, respectivamente, tudo nos termos do art. 133 da Lei nº 6.404/76. Demonstrações fi nanceiras relati-
vas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 publicadas nas edições de 18 a 22 de abril de 
2014 do DOESP, na página 79, e no jornal Diário de Notícias, na página 9, nos termos do art. 133 e seu §3º da 
Lei nº 6.404/76. Edital de convocação publicado nas edições de 17, 18 a 22 e 23 de abril de 2014 no DOESP, 
nas páginas 129, 104 e 151, e no jornal Diário de Notícias, nas páginas 11, 6 e 6. Presença: Acionistas titula-
res de ações ordinárias nominativas representativas de 100% do capital social da Companhia, conforme se ve-
rifi ca no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Mesa: Mauro de Salles Aguiar, Presidente da Mesa; 
Mauro Takahashi Mori, Secretário da Mesa. Ordem do Dia: I. na assembleia geral ordinária: deliberar acer-
ca (a) das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações fi nanceiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (b) da destinação dada ao resultado do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2013; (c) da extinção dos cargos de Diretor Administrativo e Financeiro e de 
Diretor Técnico da Companhia; (d) da criação dos cargos de Diretores de Operações e Pedagógico da Compa-
nhia; e (e) da eleição e da reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. II. na assembleia geral extraor-
dinária: deliberar acerca da autorização dos votos (a) para aprovação das contas da BCMD Participações 
S.A., do Colégio Bandeirantes Ltda. e da Educare Tecnologia da Informação Ltda.; (b) para reforma da ad-
ministração da BCMD Participações S.A., do Colégio Bandeirantes Ltda. e da Educare Tecnologia da Infor-
mação Ltda.; e (c) para reeleição e eleição dos membros da Diretoria da BCMD Participações S.A., Colégio 
Bandeirantes Ltda. e da Educare Tecnologia da Informação Ltda. Deliberações: I - Todos os acionistas pre-
sentes aprovaram a lavratura da presente ata em forma de sumário das deliberações; II - Em Assembleia Ge-
ral Ordinária: O Diretor Presidente comentou o envio aos acionistas das explanações acerca do desempenho 
dos negócios sociais da Companhia e de suas sociedades controladas durante o exercício social de 2013. Em 
ato subsequente, consignado o impedimento legal do acionista Mauro de Salles Aguiar, os acionistas presen-
tes, por unanimidade, aprovaram: (a) as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2013 e, por conseguinte, as contas dos administradores da Companhia; (b) a ratifi cação dos 
dividendos distribuídos aos acionistas no valor total de R$ 2.030.560,32 (dois milhões, trinta mil, quinhentos e 
sessenta reais e trinta e dois centavos) durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, à con-
ta de lucros do exercício; (c) a distribuição proporcional de dividendos à conta do saldo de reserva de lucros, no 
valor total de R$ 2.150.669,85 (dois milhões, cento e cinquenta mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oiten-
ta e cinco centavos), nos termos dos artigos 193 e 199 da lei nº 6.404/76, que deverão ser pagos aos acionis-
tas conforme disponibilidade de caixa da Companhia; (d) a extinção dos cargos de “Diretor Administrativo e Fi-
nanceiro” e de “Diretor Técnico” da Companhia; (e) a criação do cargo de “Diretor de Operações” da Companhia, 
que terá as seguintes principais atribuições: (i) substituir o Diretor Presidente em suas faltas e impedimentos; (ii) 
assinar com o Diretor Presidente os documentos a que se referem as  letras “d” e “e” do artigo 15 do Estatuto 
Social da Companhia; (iii) apresentar com o Diretor Presidente à Assembleia Geral o relatório da administração 
e as demonstrações fi nanceiras da Companhia; e (iv) participar da elaboração e da execução da estratégia cor-
porativa; formular, juntamente com o Diretor Presidente, as diretrizes para o planejamento das atividades fi ns da 
Companhia; planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades das áreas administrativas e fi nanceiras da Com-
panhia, participar da fi xação da política de gestão dos recursos fi nanceiros juntamente com o Diretor Presiden-
te e quanto aos planos de desenvolvimento, assegurar nos estudos administrativos o estabelecimento de nor-
mas gerais para os trabalhos das áreas subordinadas a fi m de assegurar o cumprimento dos objetivos e metas 
da Companhia. (f) a criação do cargo de “Diretor Pedagógico” da Companhia, que terá as seguintes principais 
atribuições: (i) planejar, juntamente com o Diretor Presidente e o Diretor de Operações, o regimento escolar dos 
estabelecimentos de ensino mantidos pelas controladas da Companhia, bem como a proposta de criação ou su-
pressão de cursos nas controladas da Companhia; (ii) assinar com o Diretor Presidente os documentos a que 
se referem as letras “d” e “e” do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia; (iii) planejar, organizar, dirigir e con-
trolar as atividades descritas nas letras “a” e “c” do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia; e  (iv) exercer ou-
tras funções que lhes forem atribuídas pelo Diretor Presidente e pelo Diretor de Operações. (g) consignar que a 
administração da Companhia é, nos termos do Estatuto Social e das deliberações desta assembleia, exercida 
por uma Diretoria composta por 03 (três) membros, acionistas ou não, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 
(um) Diretor de Operações e 01 (um) Diretor Pedagógico, passando, portanto, os artigos 10, 12, 15, 16 e 17 do 
Estatuto Social da Companhia, a vigorarem com as seguintes novas redações: “Artigo 10: As deliberações das 
Assembleias Gerais serão adotadas por maioria absoluta de votos, cabendo a cada ação um voto nas delibera-
ções sociais. Entretanto, se as Assembleias Gerais tiverem por objeto as matérias a seguir enumeradas, as de-
liberações só poderão ser tomadas por acionistas representando pelo menos 2/3 (dois terços) das ações com 
direito a voto: (a) qualquer dos casos previstos no artigo 136 da Lei nº 6.404/76; (b) alteração das normas de 
preferência para aquisição das ações; (c) alteração das normas pertinentes à administração, inclusive quanto 
aos requisitos para preenchimento dos cargos administrativos da Companhia; (d) deliberação acerca das maté-
rias descritas neste artigo no âmbito das sociedades direta ou indiretamente controladas; (e) deliberação acer-
ca da eleição dos Diretores Presidente e de Operações da Companhia e dos diretores que ocuparem estes car-
gos nas sociedades direta ou indiretamente controladas; (f) aquisição de participações societárias, alienação ou 
oneração das participações societárias direta ou indiretamente detidas pela Companhia; e (g) transformação do 
tipo jurídico da Companhia.” “Artigo 12: A Administração e a gerência da Companhia serão exercidas por uma 
Diretoria, composta por 03 (três) membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral na forma do artigo 
10, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor de Operações e 01 (um) Diretor Pedagógico, os quais de-
verão preencher os requisitos do artigo seguinte.” “Artigo 15: Ao Diretor Presidente compete, além da represen-
tação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Companhia: (a) convocar e presidir as Assembleias Gerais; (b) 
assinar isoladamente, quando devidamente autorizado pela Assembleia Geral, instrumentos públicos ou parti-
culares de aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis da Companhia; (c) apresentar com os demais Di-
retores, à Assembleia Geral, o relatório da administração e as demonstrações contábeis da Companhia; (d) ou-
torgar mandatos em nome da Companhia, assinando em conjunto com outro Diretor; (e) elaborar as metas e di-
retrizes operacionais e praticar em conjunto com o Diretor de Operações os demais atos necessários ao desen-
volvimento das atividades da Companhia, assinando em conjunto com o Diretor de Operações ou o Diretor Pe-
dagógico, cheques, contratos, inclusive contratos de fi nanciamento, de arrendamento mercantil e semelhantes, 
com qualquer instituição fi nanceira, inclusive o Banco do Brasil S.A., pedidos de compra, ordens de pagamen-
to, contratos de venda de bens móveis da Companhia, podendo, ainda, retirar vales postais, abrir e encerrar 
contas bancárias, promover a cobrança e receber, dando quitação, de toda e qualquer importância devida à 
Companhia; e (f) substituir o Diretor de Operações em suas faltas e impedimentos.” “Artigo 16: Ao Diretor de 

Operações compete, além de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Companhia: (a) substituir 
o Diretor Presidente em suas faltas e impedimentos; (b) assinar com o Diretor Presidente os documentos a que 
se referem as  letras “d” e “e” do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia; (c) apresentar com o Diretor Presi-
dente à Assembleia Geral o relatório da administração e as demonstrações fi nanceiras da Companhia; e (d) par-
ticipar da elaboração e da execução da estratégia corporativa; formular, juntamente com o Diretor Presidente, 
as diretrizes para o planejamento das atividades fi ns da Companhia; planejar, organizar, dirigir e controlar as ati-
vidades das áreas administrativas e fi nanceiras da Companhia, participar da fi xação da política de gestão dos 
recursos fi nanceiros juntamente com o Diretor Presidente e quanto aos planos de desenvolvimento, assegurar 
nos estudos administrativos o estabelecimento de normas gerais para os trabalhos das áreas subordinadas a 
fi m de assegurar o cumprimento dos objetivos e metas da Companhia.” “Artigo 17: Ao Diretor Pedagógico com-
pete, além da representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Companhia:  (a) planejar, juntamente com 
o Diretor Presidente e o Diretor de Operações, o regimento escolar dos estabelecimentos de ensino mantidos 
pelas controladas da Companhia, bem como a proposta de criação ou supressão de cursos nas controladas da 
Companhia; (b) assinar com o Diretor Presidente os documentos a que se referem as letras “d” e “e” do artigo 
15 do Estatuto Social da Companhia; (c) planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades descritas nas letras 
“a” e “c” do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia; e  (d) exercer outras funções que lhe forem atribuídas 
pelo Diretor Presidente e pelo Diretor de Operações.” (g) reeleger como membros da Diretoria, os Srs. Mauro 
de Salles Aguiar, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 4.864.783-4 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o 
nº 571.250.408-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tibiriçá, 
nº 282, casa D-1, CEP 04622-010, para o cargo de Diretor Presidente, e Eduardo Tambor Júnior, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.631.673 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 039.709.978-95, residente e domiciliado na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua 
Piauí, nº 800, apto. 121, CEP 09541-150, para o cargo de Diretor de Operações, bem como eleger, em caráter 
excepcional, consignado o voto contrário da acionista Beatriz Salles Aguiar, o qual foi recebido pela mesa e ar-
quivado na sede social da Companhia, e não obstante o disposto no artigo 13, alínea “c” do Estatuto Social da 
Companhia, para o cargo de Diretor Pedagógico, o Sr. Pedro Fregoneze, brasileiro, casado, professor, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 3.096.265-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.092.708-25, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Onze de Junho, nº 977, apto. 182, Vila 
Clementino, todos com mandato até a assembleia geral ordinária a ser realizada em 2017, nos termos do arti-
go 18 do Estatuto Social da Companhia, mantidos a atual remuneração e os parâmetros de reajuste para os Di-
retores, conforme documentos entregues aos acionistas nesta assembleia; e (h) registrar que o Diretor Presi-
dente e o Diretor de Operações ora eleitos, aceitaram o cargo, e assinaram a presente ata que, dessa forma, 
substitui os respectivos termos de posse no livro próprio da Companhia, e declararam, sob as penas da lei, que 
não estão impedidos por lei especial de exercer os cargos para os quais foram eleitos, nem condenados ou sob 
os efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por cri-
me falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra 
a fé pública ou a propriedade. O Diretor Pedagógico ora eleito deverá tomar posse no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da presente data. III - Em Assembleia Geral Extraordinária: Após a leitura da ordem do dia, todos os 
acionistas presentes aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas: (a) integralmente, as demonstrações fi nan-
ceiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 da BCMD Participações Ltda., Co-
légio Bandeirantes Ltda. e da Educare Tecnologia da Informação Ltda., como corolário dos votos de apro-
vação das demonstrações fi nanceiras da Companhia e, consequentemente, o voto a ser proferido nas respecti-
vas assembleias gerais e reuniões de sócios a serem realizadas, fi cando consignada a abstenção de voto do 
acionista Mauro de Salles Aguiar acerca dessa matéria, em razão de seu impedimento legal; (b) o voto afi rma-
tivo em relação à reforma da administração da BCMD Participações S.A., no intuito de extinguir o cargo de “Di-
retor Administrativo e Financeiro” e criar o cargo de “Diretor de Operações”; (c) o voto afi rmativo para fi ns de re-
forma da administração do Colégio Bandeirantes Ltda. e da Educare Tecnologia da Informação Ltda., no in-
tuito de extinguir o cargo de “Diretor Administrativo e de Tecnologia”, criar o cargo de “Diretor de Operações” nas 
diretorias do Colégio Bandeirantes Ltda. e da Educare Tecnologia da Informação Ltda., bem como o cargo 
de “Diretor de Tecnologia Educacional” exclusivamente para a diretoria do Colégio Bandeirantes Ltda.; (d) o 
voto afi rmativo para reeleição e eleição dos membros da Diretoria da BCMD Participações S.A. com mandato 
até a assembleia geral ordinária de 2017, composta pelos seguintes membros: Diretor Presidente, Sr. Mauro de 
Salles Aguiar; Diretor de Operações, Sr. Eduardo Tambor Júnior; e Diretor sem designação específi ca, Sr. Pe-
dro Fregoneze, a ser eleito em caráter excepcional, consignado o voto contrário da acionista Beatriz Salles 
Aguiar e não obstante o disposto no artigo 13, alínea “c” do Estatuto Social da Companhia, todos acima quali-
fi cados, mantidos os mesmos critérios de remuneração anteriormente praticados para os membros da referida 
Diretoria, conforme documentos entregues aos acionistas nesta assembleia; (e) o voto afi rmativo para reeleição 
e eleição dos membros da Diretoria do Colégio Bandeirantes Ltda. com mandato até a reunião anual de só-
cios de 2017, composta pelos seguintes membros: Diretor Presidente, Sr. Mauro de Salles Aguiar; Diretor de 
Operações, Sr. Eduardo Tambor Júnior; Diretor Pedagógico, Pedro Fregoneze, a ser eleito em caráter excep-
cional, consignado o voto contrário da acionista Beatriz Salles Aguiar e não obstante o disposto no artigo 13, 
alínea “c” do Contrato Social da sociedade, todos acima qualifi cados; e Diretor de Tecnologia Educacional, Sr. 
Emerson Bento Pereira, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.967.918-
7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 136.033.318-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Esta-
do de São Paulo, na Rua Carlos Weber, nº 790, Apto. 92A, Vila Leopoldina, CEP 05303-000, mantidos os mes-
mos critérios de remuneração anteriormente praticados para os membros da referida Diretoria, conforme docu-
mentos entregues aos acionistas nesta assembleia; (f) o voto afi rmativo para reeleição dos atuais membros da 
Diretoria da Educare Tecnologia da Informação Ltda., com mandato até a reunião anual de sócios de 2017, 
composta pelos seguintes membros: Diretor Presidente, Sr. Mauro de Salles Aguiar, e Diretor de Operações, 
Sr. Eduardo Tambor Júnior, ambos acima qualifi cados, mantidos os mesmos critérios de remuneração ante-
riormente praticados para os membros da referida Diretoria, conforme documentos entregues aos acionistas 
nesta assembleia; e (g) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à imple-
mentação das deliberações ora aprovadas.  Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi sus-
pensa para lavratura da presente que, lida, foi por todos assinada. Assinaturas: Mauro de Salles Aguiar, Presi-
dente da Mesa, Acionista e Diretor Presidente reeleito; Mauro Takahashi Mori, Secretário da Mesa; Vera Hele-
na de Salles Aguiar, Acionista, p.p. Mauro Takahashi Mori; Beatriz Salles Aguiar, Acionista, p.p. Mauro Salles 
Aguiar de Menezes; e Eduardo Tambor Júnior, Diretor de Operações reeleito. Esta ata é cópia fi el da lavrada em 
livro próprio. São Paulo, 28 de abril de 2014. Mauro Takahashi Mori - Secretário da Mesa. JUCESP nº 
206.049/14-6 em 27.05.2014. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

BCMD Material Didático S.A.
CNPJ/MF nº 13.696.533/0001-00 - NIRE 35.300.391.632

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 28 de abril de 2014

 31.12.2013 31.12.2012 Variação
Ativo Circulante 4.093 4.361 (268)
Passivo Circulante (3.148) (3.011) (137)
Variação 945 1.350 (405)

Balanço Patrimonial (Em MR$)
Ativo 31/12/2013 31/12/2012
Circulante 4.093 4.361
Caixa e equivalentes de caixa 2.841 3.023
Contas a receber de clientes 9 8
Estoques 20 20
Impostos a recuperar 1.208 1.288
Outros 15 22
Não Circulante 108.501 99.467
Aplicações Financeiras 3.863 3.410
Mutuo com Partes Relacionadas - -
Imposto de renda diferido 860 860
Investimento 1 1
Propriedade para investimento 75.834 67.879
Ativo biológico 26.895 26.219
Imobilizado 1.048 1.098
Intangivel - -
 112.594 103.828
Passivo 31/12/2013 31/12/2012
Circulante 3.148 3.011
Fornecedores 33 15
Empréstimos e fi nanciamentos - -
Salários e encargos sociais 97 89
Impostos a recolher 207 20
Adiantamento de clientes 2.810 2.886
Outros 1 1
Não Circulante 33.148 28.876
Adiant.p/Futuro Aum.Capital - -
Empréstimos e fi nanciamentos 6.501 5.747
Imposto de renda diferido 26.647 23.129
Patrimônio Líquido 76.298 71.941
Capital Social 35.347 35.347
Ajuste de avaliação patrimonial 32.490 32.490
Prejuizos acumulados 8.461 4.104
 112.594 103.828

Demonstração dos Resultados (Em MR$) 31/12/2013 31/12/2012
Receita operacional liquida 9.709 7.642
Valor justo de ativo biológico e propr p/ invest. 10.349 13.392
Custo das mercadorias vendidas (2.006) (15)
Lucro Bruto 18.052 21.019
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas (819) (621)
Despesas com pessoal (867) (786)
Outras receitas (despesas) operacionais (357) 792
Lucro (prejuizo) antes do resultado fi nanceiro 16.009 20.404
Receitas fi nanceiras 648 375
Despesas fi nanceiras (919) (807)
 (271) (432)
Lucro (prejuizo) antes do I.R. e da contrib.social 15.738 19.972
Imposto de renda e contribuição social diferido (3.519) (6.668)
Imposto de renda e contribuição social corrente (362) -
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício 11.857 13.304

Contas/Histórico Cap.Social Ajus.de Aval.Patr. Prej.acum. Total
Saldo em 31.12.2011 45.062 32488 (9.713) 67.837
Redução de Capital (9.715) - - (9.715)
Distrib.de Dividendos - - (9.200) (9.200)
Outros ajustes - 2 9.713 9.715
Lucro Líq. do Exerc. - - 13.304 13.304
Saldo em 31.12.2012 35.347 32.490 4.104 71.941
Redução de Capital - - - -
Distrib.de Dividendos - - (7.500) (7.500)
Outros ajustes - - - -
Lucro Líq.do Exerc. - - 11.857 11.857
Saldo em 31.12.2013 35.347 32.490 8.461 76.298

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)

COMPANHIA AGRICOLA BOTUCATU
CNPJ nº 40.314.395/0001-11

Relatório da Diretoria

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras: As demonstrações 
fi nanceiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as praticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições 
da Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC - Estoques 
foram demonstrados ao custo de aquisição, inferior ao valor de mercado. 
Os estoques de Produtos Agricolas (ativos biológicos) foram avaliados pelo 
valor justo de acordo com os critérios defi nido no CPC 29 - Propriedades 
para Investimento, foram avalidadas pelo valor justo de acordo com os cri-
térios defi nido no CPC-28. O Grupo contratou avaliadores independentes 

especializados para determinar o valor justo, estes laudos de avaliação 
foram aprovadas pela administração - Ativo Imobilizado está registrado 
ao custo de aquisição corrigido até 31 de dezembro de 1.995. As depre-
ciações foram calculadas pelo método linear com base nas taxas deter-
minadas em virtude do prazo de dia útil remanescente. Os Empréstimos 
e Financiamentos estão registrados pelo seu custo otiginal, mais juros e 
atualização monetária-Demonstrações de Fluxo de Caixa. As Demons-
trações de Fluxo de caixa foram elaboradas por meio do método direto e 
estão apresentadas de acordo com o CPC 03 - Demonstração dos Fluxos 
de caixa emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) - Tri-

Prezados Senhores: Submetemos a V.Sªs as Demonstr. Financ. do Exerc. Social 2012 e 2013.     Botucatu 29/04/2014.     A Diretoria

Variação do Capital Circulante Líquido (Em R$)

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2013 31/12/2012
Lucro Liquido (prejuizo) do exercicio 11.857 13.304
Depreciações e amortizações 106 166
Baixa liquida de ativo imobilizado (1) 34
Variação Cambial e juros 210 372
Ajuste a valor presente 254 (760)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 3.519 6.668
Imposto de renda e contribuição social corrente 362 -
Incremento do valor justo de ativo biológico (2.394) (326)
Incremento do valor justo das propr. de invest. (7.955) (13.321)
Redução (aumento) de ativos operacionais
Contas a receber de clientes (1) 8
Estoques - 2
Impostos a recuperar 81 (49)
Outros ativos 5 (2)
Aumento (redução) de passivos operacionais
Fornecedores 17 -
Salários e encargos sociais 7 41
Impostos a recolher 187 4
Adiantamento de clientes (75) 1.953
Outros passivos - -
Caixa gerado (utilizado) pelas ativ. Oper. 6.179 8.094
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicação fi nanceira (453) (122)
Outros 1.718 55
Propriedades para investimentos - -
adições no imobilizado (54) (51)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos 1.211 (118)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
Captação (pagamento) de empréstimos e fi nanciam. (72) (253)
Distribuição de dividendos (7.500) (9.200)
Mutuo com partes relacionadas - 2.200
Caixa aplicado nas atividades de fi nanciamento (7.572) (7.253)
Aumento (redução) de caixa e equiv. de caixa (182) 723
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 3.023 2.300
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 2.841 3.023
Aumento (redução) de caixa e equiv. de caixa (182) 723
butos Sobre o Lucro. A Companhia utiliza o regime do lucro real e calcula 
e registra seus impostos com base nas aliquotas efetivas vigentes na data 
da elaboração das demonstrações fi nanceiras. Os débitos tributários diferi-
dos de imposto de renda e contribuição social são decorrentes de diferen-
ças temporárias referentes aos ajustes do valor justo dos ativos biológicos 
e propriedades de investimento. O Capital Social é de MR$ 35.347 refe-
rente a 54.465.838 ações ordinárias integralizadas.
“A Diretoria”    Cifali e Associados Ltda - CRC-1SP159121/O-1

A Usina Açucareira S. Manoel S.A., inscrita no CNPJ 60.329.174/0001-
24 torna público que requereu na CETESB a Solicitação de Licença de
Operação para ampliação e novos equipamentos em sua unidade industri-
al situada à Faz. Boa Vista, s/nº, zona rural, município de São Manuel/SP.

PEPSICO DO BRASIL LTDA torna público que recebeu da CETESB a 
Licença Prévia e de Instalação N° 61000692 e requereu a Licença de 
Operação para Preparações salgadas para aperitivos (torresminho, etc); 
produção de à RUA SOROCABA, 1722, VILA SANTA TEREZINHA, ITU.

PEPSICO DO BRASIL LTDA torna público que recebeu da CETESB a 
Licença Prévia e de Instalação N° 61000693 e requereu a Licença de 
Operação para Preparações salgadas para aperitivos (torresminho, etc); 
produção de à RUA SOROCABA, 1722, VILA SANTA TEREZINHA, ITU.
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Data, Hora e Local: Aos 28 dias do mês de abril de 2014, às 14 horas, na sede social localizada na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Estela, nº 268, Bloco A, sala A31, CEP 04011-001. Publicações: Avi-
so aos Acionistas publicado no jornal Diário Ofi cial do Estado de São Paulo (“DOESP”) e no jornal Diário de No-
tícias, em suas edições de 28, 29 de março e 1º de abril de 2014, nas páginas 385, 252 e 122, e nas páginas 
14, 7 e 12, respectivamente, tudo nos termos do art. 133 da Lei nº 6.404/76. Demonstrações fi nanceiras relati-
vas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 publicadas nas edições de 18 a 22 de abril de 
2014 do DOESP, na página 79, e no jornal Diário de Notícias, na página 9, nos termos do art. 133 e seu §3º da 
Lei nº 6.404/76. Edital de convocação publicado nas edições de 17, 18 a 22 e 23 de abril de 2014 no DOESP, 
nas páginas 129, 104 e 151, e no jornal Diário de Notícias, nas páginas 11, 6 e 6. Presença: Acionistas titula-
res de ações ordinárias nominativas representativas de 100% do capital social da Companhia, conforme se ve-
rifi ca no Livro de Registro de Presença de Acionistas. Mesa: Mauro de Salles Aguiar, Presidente da Mesa; 
Mauro Takahashi Mori, Secretário da Mesa. Ordem do Dia: I. na assembleia geral ordinária: deliberar acer-
ca (a) das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações fi nanceiras relativas ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013; (b) da destinação dada ao resultado do exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2013; (c) da extinção dos cargos de Diretor Administrativo e Financeiro e de 
Diretor Técnico da Companhia; (d) da criação dos cargos de Diretores de Operações e Pedagógico da Compa-
nhia; e (e) da eleição e da reeleição dos membros da Diretoria da Companhia. II. na assembleia geral extraor-
dinária: deliberar acerca da autorização dos votos (a) para aprovação das contas da BCMD Participações 
S.A., do Colégio Bandeirantes Ltda. e da Educare Tecnologia da Informação Ltda.; (b) para reforma da ad-
ministração da BCMD Participações S.A., do Colégio Bandeirantes Ltda. e da Educare Tecnologia da Infor-
mação Ltda.; e (c) para reeleição e eleição dos membros da Diretoria da BCMD Participações S.A., Colégio 
Bandeirantes Ltda. e da Educare Tecnologia da Informação Ltda. Deliberações: I - Todos os acionistas pre-
sentes aprovaram a lavratura da presente ata em forma de sumário das deliberações; II - Em Assembleia Ge-
ral Ordinária: O Diretor Presidente comentou o envio aos acionistas das explanações acerca do desempenho 
dos negócios sociais da Companhia e de suas sociedades controladas durante o exercício social de 2013. Em 
ato subsequente, consignado o impedimento legal do acionista Mauro de Salles Aguiar, os acionistas presen-
tes, por unanimidade, aprovaram: (a) as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2013 e, por conseguinte, as contas dos administradores da Companhia; (b) a ratifi cação dos 
dividendos distribuídos aos acionistas no valor total de R$ 2.030.560,32 (dois milhões, trinta mil, quinhentos e 
sessenta reais e trinta e dois centavos) durante o exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013, à con-
ta de lucros do exercício; (c) a distribuição proporcional de dividendos à conta do saldo de reserva de lucros, no 
valor total de R$ 2.150.669,85 (dois milhões, cento e cinquenta mil, seiscentos e sessenta e nove reais e oiten-
ta e cinco centavos), nos termos dos artigos 193 e 199 da lei nº 6.404/76, que deverão ser pagos aos acionis-
tas conforme disponibilidade de caixa da Companhia; (d) a extinção dos cargos de “Diretor Administrativo e Fi-
nanceiro” e de “Diretor Técnico” da Companhia; (e) a criação do cargo de “Diretor de Operações” da Companhia, 
que terá as seguintes principais atribuições: (i) substituir o Diretor Presidente em suas faltas e impedimentos; (ii) 
assinar com o Diretor Presidente os documentos a que se referem as  letras “d” e “e” do artigo 15 do Estatuto 
Social da Companhia; (iii) apresentar com o Diretor Presidente à Assembleia Geral o relatório da administração 
e as demonstrações fi nanceiras da Companhia; e (iv) participar da elaboração e da execução da estratégia cor-
porativa; formular, juntamente com o Diretor Presidente, as diretrizes para o planejamento das atividades fi ns da 
Companhia; planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades das áreas administrativas e fi nanceiras da Com-
panhia, participar da fi xação da política de gestão dos recursos fi nanceiros juntamente com o Diretor Presiden-
te e quanto aos planos de desenvolvimento, assegurar nos estudos administrativos o estabelecimento de nor-
mas gerais para os trabalhos das áreas subordinadas a fi m de assegurar o cumprimento dos objetivos e metas 
da Companhia. (f) a criação do cargo de “Diretor Pedagógico” da Companhia, que terá as seguintes principais 
atribuições: (i) planejar, juntamente com o Diretor Presidente e o Diretor de Operações, o regimento escolar dos 
estabelecimentos de ensino mantidos pelas controladas da Companhia, bem como a proposta de criação ou su-
pressão de cursos nas controladas da Companhia; (ii) assinar com o Diretor Presidente os documentos a que 
se referem as letras “d” e “e” do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia; (iii) planejar, organizar, dirigir e con-
trolar as atividades descritas nas letras “a” e “c” do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia; e  (iv) exercer ou-
tras funções que lhes forem atribuídas pelo Diretor Presidente e pelo Diretor de Operações. (g) consignar que a 
administração da Companhia é, nos termos do Estatuto Social e das deliberações desta assembleia, exercida 
por uma Diretoria composta por 03 (três) membros, acionistas ou não, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 
(um) Diretor de Operações e 01 (um) Diretor Pedagógico, passando, portanto, os artigos 10, 12, 15, 16 e 17 do 
Estatuto Social da Companhia, a vigorarem com as seguintes novas redações: “Artigo 10: As deliberações das 
Assembleias Gerais serão adotadas por maioria absoluta de votos, cabendo a cada ação um voto nas delibera-
ções sociais. Entretanto, se as Assembleias Gerais tiverem por objeto as matérias a seguir enumeradas, as de-
liberações só poderão ser tomadas por acionistas representando pelo menos 2/3 (dois terços) das ações com 
direito a voto: (a) qualquer dos casos previstos no artigo 136 da Lei nº 6.404/76; (b) alteração das normas de 
preferência para aquisição das ações; (c) alteração das normas pertinentes à administração, inclusive quanto 
aos requisitos para preenchimento dos cargos administrativos da Companhia; (d) deliberação acerca das maté-
rias descritas neste artigo no âmbito das sociedades direta ou indiretamente controladas; (e) deliberação acer-
ca da eleição dos Diretores Presidente e de Operações da Companhia e dos diretores que ocuparem estes car-
gos nas sociedades direta ou indiretamente controladas; (f) aquisição de participações societárias, alienação ou 
oneração das participações societárias direta ou indiretamente detidas pela Companhia; e (g) transformação do 
tipo jurídico da Companhia.” “Artigo 12: A Administração e a gerência da Companhia serão exercidas por uma 
Diretoria, composta por 03 (três) membros, acionistas ou não, eleitos pela Assembleia Geral na forma do artigo 
10, sendo 01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor de Operações e 01 (um) Diretor Pedagógico, os quais de-
verão preencher os requisitos do artigo seguinte.” “Artigo 15: Ao Diretor Presidente compete, além da represen-
tação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Companhia: (a) convocar e presidir as Assembleias Gerais; (b) 
assinar isoladamente, quando devidamente autorizado pela Assembleia Geral, instrumentos públicos ou parti-
culares de aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis da Companhia; (c) apresentar com os demais Di-
retores, à Assembleia Geral, o relatório da administração e as demonstrações contábeis da Companhia; (d) ou-
torgar mandatos em nome da Companhia, assinando em conjunto com outro Diretor; (e) elaborar as metas e di-
retrizes operacionais e praticar em conjunto com o Diretor de Operações os demais atos necessários ao desen-
volvimento das atividades da Companhia, assinando em conjunto com o Diretor de Operações ou o Diretor Pe-
dagógico, cheques, contratos, inclusive contratos de fi nanciamento, de arrendamento mercantil e semelhantes, 
com qualquer instituição fi nanceira, inclusive o Banco do Brasil S.A., pedidos de compra, ordens de pagamen-
to, contratos de venda de bens móveis da Companhia, podendo, ainda, retirar vales postais, abrir e encerrar 
contas bancárias, promover a cobrança e receber, dando quitação, de toda e qualquer importância devida à 
Companhia; e (f) substituir o Diretor de Operações em suas faltas e impedimentos.” “Artigo 16: Ao Diretor de 

Operações compete, além de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Companhia: (a) substituir 
o Diretor Presidente em suas faltas e impedimentos; (b) assinar com o Diretor Presidente os documentos a que 
se referem as  letras “d” e “e” do artigo 15 do Estatuto Social da Companhia; (c) apresentar com o Diretor Presi-
dente à Assembleia Geral o relatório da administração e as demonstrações fi nanceiras da Companhia; e (d) par-
ticipar da elaboração e da execução da estratégia corporativa; formular, juntamente com o Diretor Presidente, 
as diretrizes para o planejamento das atividades fi ns da Companhia; planejar, organizar, dirigir e controlar as ati-
vidades das áreas administrativas e fi nanceiras da Companhia, participar da fi xação da política de gestão dos 
recursos fi nanceiros juntamente com o Diretor Presidente e quanto aos planos de desenvolvimento, assegurar 
nos estudos administrativos o estabelecimento de normas gerais para os trabalhos das áreas subordinadas a 
fi m de assegurar o cumprimento dos objetivos e metas da Companhia.” “Artigo 17: Ao Diretor Pedagógico com-
pete, além da representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial da Companhia:  (a) planejar, juntamente com 
o Diretor Presidente e o Diretor de Operações, o regimento escolar dos estabelecimentos de ensino mantidos 
pelas controladas da Companhia, bem como a proposta de criação ou supressão de cursos nas controladas da 
Companhia; (b) assinar com o Diretor Presidente os documentos a que se referem as letras “d” e “e” do artigo 
15 do Estatuto Social da Companhia; (c) planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades descritas nas letras 
“a” e “c” do artigo 3º do Estatuto Social da Companhia; e  (d) exercer outras funções que lhe forem atribuídas 
pelo Diretor Presidente e pelo Diretor de Operações.” (g) reeleger como membros da Diretoria, os Srs. Mauro 
de Salles Aguiar, brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 4.864.783-4 SSP/SP, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda (“CPF/MF”) sob o 
nº 571.250.408-10, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Tibiriçá, 
nº 282, casa D-1, CEP 04622-010, para o cargo de Diretor Presidente, e Eduardo Tambor Júnior, brasileiro, 
casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 7.631.673 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 039.709.978-95, residente e domiciliado na Cidade de São Caetano do Sul, Estado de São Paulo, na Rua 
Piauí, nº 800, apto. 121, CEP 09541-150, para o cargo de Diretor de Operações, bem como eleger, em caráter 
excepcional, consignado o voto contrário da acionista Beatriz Salles Aguiar, o qual foi recebido pela mesa e ar-
quivado na sede social da Companhia, e não obstante o disposto no artigo 13, alínea “c” do Estatuto Social da 
Companhia, para o cargo de Diretor Pedagógico, o Sr. Pedro Fregoneze, brasileiro, casado, professor, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 3.096.265-1 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 272.092.708-25, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Onze de Junho, nº 977, apto. 182, Vila 
Clementino, todos com mandato até a assembleia geral ordinária a ser realizada em 2017, nos termos do arti-
go 18 do Estatuto Social da Companhia, mantidos a atual remuneração e os parâmetros de reajuste para os Di-
retores, conforme documentos entregues aos acionistas nesta assembleia; e (h) registrar que o Diretor Presi-
dente e o Diretor de Operações ora eleitos, aceitaram o cargo, e assinaram a presente ata que, dessa forma, 
substitui os respectivos termos de posse no livro próprio da Companhia, e declararam, sob as penas da lei, que 
não estão impedidos por lei especial de exercer os cargos para os quais foram eleitos, nem condenados ou sob 
os efeitos da condenação, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por cri-
me falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o 
sistema fi nanceiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, contra 
a fé pública ou a propriedade. O Diretor Pedagógico ora eleito deverá tomar posse no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da presente data. III - Em Assembleia Geral Extraordinária: Após a leitura da ordem do dia, todos os 
acionistas presentes aprovaram, por unanimidade e sem ressalvas: (a) integralmente, as demonstrações fi nan-
ceiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2013 da BCMD Participações Ltda., Co-
légio Bandeirantes Ltda. e da Educare Tecnologia da Informação Ltda., como corolário dos votos de apro-
vação das demonstrações fi nanceiras da Companhia e, consequentemente, o voto a ser proferido nas respecti-
vas assembleias gerais e reuniões de sócios a serem realizadas, fi cando consignada a abstenção de voto do 
acionista Mauro de Salles Aguiar acerca dessa matéria, em razão de seu impedimento legal; (b) o voto afi rma-
tivo em relação à reforma da administração da BCMD Participações S.A., no intuito de extinguir o cargo de “Di-
retor Administrativo e Financeiro” e criar o cargo de “Diretor de Operações”; (c) o voto afi rmativo para fi ns de re-
forma da administração do Colégio Bandeirantes Ltda. e da Educare Tecnologia da Informação Ltda., no in-
tuito de extinguir o cargo de “Diretor Administrativo e de Tecnologia”, criar o cargo de “Diretor de Operações” nas 
diretorias do Colégio Bandeirantes Ltda. e da Educare Tecnologia da Informação Ltda., bem como o cargo 
de “Diretor de Tecnologia Educacional” exclusivamente para a diretoria do Colégio Bandeirantes Ltda.; (d) o 
voto afi rmativo para reeleição e eleição dos membros da Diretoria da BCMD Participações S.A. com mandato 
até a assembleia geral ordinária de 2017, composta pelos seguintes membros: Diretor Presidente, Sr. Mauro de 
Salles Aguiar; Diretor de Operações, Sr. Eduardo Tambor Júnior; e Diretor sem designação específi ca, Sr. Pe-
dro Fregoneze, a ser eleito em caráter excepcional, consignado o voto contrário da acionista Beatriz Salles 
Aguiar e não obstante o disposto no artigo 13, alínea “c” do Estatuto Social da Companhia, todos acima quali-
fi cados, mantidos os mesmos critérios de remuneração anteriormente praticados para os membros da referida 
Diretoria, conforme documentos entregues aos acionistas nesta assembleia; (e) o voto afi rmativo para reeleição 
e eleição dos membros da Diretoria do Colégio Bandeirantes Ltda. com mandato até a reunião anual de só-
cios de 2017, composta pelos seguintes membros: Diretor Presidente, Sr. Mauro de Salles Aguiar; Diretor de 
Operações, Sr. Eduardo Tambor Júnior; Diretor Pedagógico, Pedro Fregoneze, a ser eleito em caráter excep-
cional, consignado o voto contrário da acionista Beatriz Salles Aguiar e não obstante o disposto no artigo 13, 
alínea “c” do Contrato Social da sociedade, todos acima qualifi cados; e Diretor de Tecnologia Educacional, Sr. 
Emerson Bento Pereira, brasileiro, casado, administrador, portador da Cédula de Identidade RG nº 15.967.918-
7 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 136.033.318-50, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Esta-
do de São Paulo, na Rua Carlos Weber, nº 790, Apto. 92A, Vila Leopoldina, CEP 05303-000, mantidos os mes-
mos critérios de remuneração anteriormente praticados para os membros da referida Diretoria, conforme docu-
mentos entregues aos acionistas nesta assembleia; (f) o voto afi rmativo para reeleição dos atuais membros da 
Diretoria da Educare Tecnologia da Informação Ltda., com mandato até a reunião anual de sócios de 2017, 
composta pelos seguintes membros: Diretor Presidente, Sr. Mauro de Salles Aguiar, e Diretor de Operações, 
Sr. Eduardo Tambor Júnior, ambos acima qualifi cados, mantidos os mesmos critérios de remuneração ante-
riormente praticados para os membros da referida Diretoria, conforme documentos entregues aos acionistas 
nesta assembleia; e (g) autorizar a Diretoria da Companhia a tomar todas as providências necessárias à imple-
mentação das deliberações ora aprovadas.  Encerramento: Nada mais havendo a tratar, a assembleia foi sus-
pensa para lavratura da presente que, lida, foi por todos assinada. Assinaturas: Mauro de Salles Aguiar, Presi-
dente da Mesa, Acionista e Diretor Presidente reeleito; Mauro Takahashi Mori, Secretário da Mesa; Vera Hele-
na de Salles Aguiar, Acionista, p.p. Mauro Takahashi Mori; Beatriz Salles Aguiar, Acionista, p.p. Mauro Salles 
Aguiar de Menezes; e Eduardo Tambor Júnior, Diretor de Operações reeleito. Esta ata é cópia fi el da lavrada em 
livro próprio. São Paulo, 28 de abril de 2014. Mauro Takahashi Mori - Secretário da Mesa. JUCESP nº 
206.049/14-6 em 27.05.2014. Flávia Regina Britto - Secretária Geral em Exercício.

BCMD Material Didático S.A.
CNPJ/MF nº 13.696.533/0001-00 - NIRE 35.300.391.632

Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 28 de abril de 2014

 31.12.2013 31.12.2012 Variação
Ativo Circulante 4.093 4.361 (268)
Passivo Circulante (3.148) (3.011) (137)
Variação 945 1.350 (405)

Balanço Patrimonial (Em MR$)
Ativo 31/12/2013 31/12/2012
Circulante 4.093 4.361
Caixa e equivalentes de caixa 2.841 3.023
Contas a receber de clientes 9 8
Estoques 20 20
Impostos a recuperar 1.208 1.288
Outros 15 22
Não Circulante 108.501 99.467
Aplicações Financeiras 3.863 3.410
Mutuo com Partes Relacionadas - -
Imposto de renda diferido 860 860
Investimento 1 1
Propriedade para investimento 75.834 67.879
Ativo biológico 26.895 26.219
Imobilizado 1.048 1.098
Intangivel - -
 112.594 103.828
Passivo 31/12/2013 31/12/2012
Circulante 3.148 3.011
Fornecedores 33 15
Empréstimos e fi nanciamentos - -
Salários e encargos sociais 97 89
Impostos a recolher 207 20
Adiantamento de clientes 2.810 2.886
Outros 1 1
Não Circulante 33.148 28.876
Adiant.p/Futuro Aum.Capital - -
Empréstimos e fi nanciamentos 6.501 5.747
Imposto de renda diferido 26.647 23.129
Patrimônio Líquido 76.298 71.941
Capital Social 35.347 35.347
Ajuste de avaliação patrimonial 32.490 32.490
Prejuizos acumulados 8.461 4.104
 112.594 103.828

Demonstração dos Resultados (Em MR$) 31/12/2013 31/12/2012
Receita operacional liquida 9.709 7.642
Valor justo de ativo biológico e propr p/ invest. 10.349 13.392
Custo das mercadorias vendidas (2.006) (15)
Lucro Bruto 18.052 21.019
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas gerais e administrativas (819) (621)
Despesas com pessoal (867) (786)
Outras receitas (despesas) operacionais (357) 792
Lucro (prejuizo) antes do resultado fi nanceiro 16.009 20.404
Receitas fi nanceiras 648 375
Despesas fi nanceiras (919) (807)
 (271) (432)
Lucro (prejuizo) antes do I.R. e da contrib.social 15.738 19.972
Imposto de renda e contribuição social diferido (3.519) (6.668)
Imposto de renda e contribuição social corrente (362) -
Lucro(Prejuízo) Líquido do Exercício 11.857 13.304

Contas/Histórico Cap.Social Ajus.de Aval.Patr. Prej.acum. Total
Saldo em 31.12.2011 45.062 32488 (9.713) 67.837
Redução de Capital (9.715) - - (9.715)
Distrib.de Dividendos - - (9.200) (9.200)
Outros ajustes - 2 9.713 9.715
Lucro Líq. do Exerc. - - 13.304 13.304
Saldo em 31.12.2012 35.347 32.490 4.104 71.941
Redução de Capital - - - -
Distrib.de Dividendos - - (7.500) (7.500)
Outros ajustes - - - -
Lucro Líq.do Exerc. - - 11.857 11.857
Saldo em 31.12.2013 35.347 32.490 8.461 76.298

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)

COMPANHIA AGRICOLA BOTUCATU
CNPJ nº 40.314.395/0001-11

Relatório da Diretoria

Notas explicativas às Demonstrações Financeiras: As demonstrações 
fi nanceiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as praticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições 
da Lei das Sociedades por Ações e normas e procedimentos contábeis 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC - Estoques 
foram demonstrados ao custo de aquisição, inferior ao valor de mercado. 
Os estoques de Produtos Agricolas (ativos biológicos) foram avaliados pelo 
valor justo de acordo com os critérios defi nido no CPC 29 - Propriedades 
para Investimento, foram avalidadas pelo valor justo de acordo com os cri-
térios defi nido no CPC-28. O Grupo contratou avaliadores independentes 

especializados para determinar o valor justo, estes laudos de avaliação 
foram aprovadas pela administração - Ativo Imobilizado está registrado 
ao custo de aquisição corrigido até 31 de dezembro de 1.995. As depre-
ciações foram calculadas pelo método linear com base nas taxas deter-
minadas em virtude do prazo de dia útil remanescente. Os Empréstimos 
e Financiamentos estão registrados pelo seu custo otiginal, mais juros e 
atualização monetária-Demonstrações de Fluxo de Caixa. As Demons-
trações de Fluxo de caixa foram elaboradas por meio do método direto e 
estão apresentadas de acordo com o CPC 03 - Demonstração dos Fluxos 
de caixa emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) - Tri-

Prezados Senhores: Submetemos a V.Sªs as Demonstr. Financ. do Exerc. Social 2012 e 2013.     Botucatu 29/04/2014.     A Diretoria

Variação do Capital Circulante Líquido (Em R$)

Demonstração do Fluxo de Caixa (Em MR$)
Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2013 31/12/2012
Lucro Liquido (prejuizo) do exercicio 11.857 13.304
Depreciações e amortizações 106 166
Baixa liquida de ativo imobilizado (1) 34
Variação Cambial e juros 210 372
Ajuste a valor presente 254 (760)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 3.519 6.668
Imposto de renda e contribuição social corrente 362 -
Incremento do valor justo de ativo biológico (2.394) (326)
Incremento do valor justo das propr. de invest. (7.955) (13.321)
Redução (aumento) de ativos operacionais
Contas a receber de clientes (1) 8
Estoques - 2
Impostos a recuperar 81 (49)
Outros ativos 5 (2)
Aumento (redução) de passivos operacionais
Fornecedores 17 -
Salários e encargos sociais 7 41
Impostos a recolher 187 4
Adiantamento de clientes (75) 1.953
Outros passivos - -
Caixa gerado (utilizado) pelas ativ. Oper. 6.179 8.094
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicação fi nanceira (453) (122)
Outros 1.718 55
Propriedades para investimentos - -
adições no imobilizado (54) (51)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos 1.211 (118)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
Captação (pagamento) de empréstimos e fi nanciam. (72) (253)
Distribuição de dividendos (7.500) (9.200)
Mutuo com partes relacionadas - 2.200
Caixa aplicado nas atividades de fi nanciamento (7.572) (7.253)
Aumento (redução) de caixa e equiv. de caixa (182) 723
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do exercício 3.023 2.300
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 2.841 3.023
Aumento (redução) de caixa e equiv. de caixa (182) 723
butos Sobre o Lucro. A Companhia utiliza o regime do lucro real e calcula 
e registra seus impostos com base nas aliquotas efetivas vigentes na data 
da elaboração das demonstrações fi nanceiras. Os débitos tributários diferi-
dos de imposto de renda e contribuição social são decorrentes de diferen-
ças temporárias referentes aos ajustes do valor justo dos ativos biológicos 
e propriedades de investimento. O Capital Social é de MR$ 35.347 refe-
rente a 54.465.838 ações ordinárias integralizadas.
“A Diretoria”    Cifali e Associados Ltda - CRC-1SP159121/O-1

A Usina Açucareira S. Manoel S.A., inscrita no CNPJ 60.329.174/0001-
24 torna público que requereu na CETESB a Solicitação de Licença de
Operação para ampliação e novos equipamentos em sua unidade industri-
al situada à Faz. Boa Vista, s/nº, zona rural, município de São Manuel/SP.

PEPSICO DO BRASIL LTDA torna público que recebeu da CETESB a 
Licença Prévia e de Instalação N° 61000692 e requereu a Licença de 
Operação para Preparações salgadas para aperitivos (torresminho, etc); 
produção de à RUA SOROCABA, 1722, VILA SANTA TEREZINHA, ITU.

PEPSICO DO BRASIL LTDA torna público que recebeu da CETESB a 
Licença Prévia e de Instalação N° 61000693 e requereu a Licença de 
Operação para Preparações salgadas para aperitivos (torresminho, etc); 
produção de à RUA SOROCABA, 1722, VILA SANTA TEREZINHA, ITU.
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Roland Berger Strategy Consultants Ltda. · Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 510 - 15º andar· 04543-906 - São Paulo · Brasil 
Tel. + 55 11 3046 7111· Fax + 55 11 3046 7222 · www.rolandberger.com.br 

Roland Berger Strategy Consultants Pte Ltd. 

50 Collyer Quay 

#10-02 OUE Bayfront 

Singapore 049321 

 

 
São Paulo, March 31th 2016.  

 
INVOICE-NO.: 9/1976  

Client: Mitsui Tokyo 

Project: Brazilian airport assessment 
 
  
In accordance with the agreements between Anthonie Versluis and ourselves, we charge you 

with following fees for the participation of our consultants as follows: 

 

Fees   USD     81,747.00 

Tax (ISS 5%)  USD       4,302.47 

  

Total    USD      86,049.47 

 
Due date: 60 days 
 
Please remit the above amount to our bank:  
 
Bank Bradesco S/A  
Nr. Bank: 237 
Agency 3391-0 
Account nr. 69.544-0 
SWIFT: BBDEBRSPSPO 
 
for the credit of Roland Berger Strategy Consultants Ltda.   

 
Roland Berger Strategy Consultants Ltda. 
 












































































