
Gaia Agro Securitizadora S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE: 35.300.418.514

Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 1ª e da 2ª Séries da 17ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A.

A Gaia Agro Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.876.090/0001-93 (“Emissora”), pelo presente edital de 
convocação, nos termos da Cláusula 14 do Termo de Securitização fi rmado em 21 de março de 2017, convoca os Srs. Titulares 
dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e da 2ª Séries da 17ª Emissão da Emissora (“CRA”), a reunirem-se 
em Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em segunda convocação, no dia 13 de maio de 2019, às 10 horas 
e 30 minutos na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Min. Jesuíno Cardoso, 
nº 633, 8º andar, conjunto 82, sala 1, Vila Nova Conceição, CEP 04.544-051 para deliberar sobre (i) autorizar a alteração 
da Cláusula Primeira – Das Defi nições do Termo de Securitização, subitem 1.1, “Contrato de Compra e Venda” para incluir 
a previsão de que estes instrumentos poderão ser fi rmados de modo manuscrito ou digitalmente, certifi cados ou não por 
tecnologia ICP-Brasil, passando a constar a seguinte redação para sua completa defi nição: “Contrato de Compra e Venda: 
signifi ca o contrato de compra e venda de Insumos, fi rmados de modo manuscrito ou digitalmente, certifi cados ou não por 
tecnologia ICP-Brasil, celebrado por Devedores e a Cedente, por meio do qual a Cedente obriga-se a entregar Insumos aos 
Devedores e os Devedores obrigam-se a adquirir referidos Insumos em quantidade e valores mínimos pré-estabelecidos, 
aos quais encontram-se vinculados, conforme os Devedores, as Hipotecas, as CPR-F e/ou os CDCA, a título de garantia, 
exceto os contratos de compra e venda de Insumos com prazo de vencimento inferior a 90 (noventa) dias, que não possuem 
garantia.” (grifamos o trecho de alteração); (ii) caso ocorra aprovação do item (i) retro, aprovar a Emissora e o Agente 
Fiduciário a adotarem as providências que se fi zerem necessárias para dar efeito à deliberação, inclusive procederem aos 
aditamentos dos Documentos da Operação. Os Titulares dos CRA que se fi zerem representar por procuração, deverão 
entregar o instrumento de mandato, com poderes específi cos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRA 
na sede da Emissora com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em 
benefício do tempo, os Titulares dos CRA deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para o 
e-mail fi duciario@planner.com.br. São Paulo, 30 de abril de 2019. GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1121917-33.2018.8.26.0100. Classe: Assunto: Tutela Antecipada
Antecedente - Antecipação de Tutela / Tutela Específica. Requerente: Banco ABC Brasil S.A. Requerido: Pentagono
Serviços de Segurança Ltda. Minuta Publicação de Edital de Citação Citação. Prazo: 15 dias. Processo nº1121917-
33.2018.8.26.0100. o Dr. Carlos Eduardo Borges Fantacini, Juiz de Direito da 26ª Vara Cível do Foro Central de São
Paulo/SP, na forma da Lei, faz saber à Ré Pentagono Serviços de Segurança Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob nº
61.599.072/0001-91, que o Banco ABC do Brasil S.A. ajuizou Ação Declaratória de Inexigibilidade de Título c/c Pedido
de Tutela de Urgência contra Pentagono Serviços de Segurança Ltda., distribuída em 29/11/2018, com objetivo de
sustar protesto referente à Duplicata Mercantil nº 11172, no valor de R$ 10.923,13 (dez mil, novecentos e vinte e três
reais, treze centavos), e para que a Ré se abstenha de negativar o nome do Banco ABC nos cadastros restritivos de
crédito. Estando a Ré em local desconhecido e incerto, expede se o presente Edital para que, no prazo de 15 (quinze)
dias, a Ré apresente eventual contestação à ação proposta e requeira o que entender de direito. Não sendo
contestada a ação, o Ré será considerada revel, caso em que serão presumidos como verdadeiros os fatos narrados
na Petição Inicial, com nomeação de curador especial à Ré para representa-la nos autos do processo. Será o presente
Edital afixado e publicado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, SP, 30 de abril de 2019. K-04/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0030457-58.2013.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI
VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) REGIANE MUNHOZ, CPF 297.238.328-10, que lhe foi proposta uma
ação de Monitória por parte de HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo, para cobrança da quantia de R$ 75.477,95
(maio/2013) decorrente de Contrato de Cheque Especial nº 0405-01423-16 e Contrato de Crédito Parcelado Giro
Fácil PréPremier-Price nº 0405-6970-68. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
pague o débito, ficando isento de custas e honorários incidindo em 5%, ou oponha embargos. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 03 e 04 / 05 / 2019.

8ª Vara Cível Central/SP. 8º Ofício Cível. Citação. Prazo 20 dias. Proc. 1131462-98.2016.8.26.0100. O Dr. Helmer 
Augusto Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível Central/SP. Faz saber a Andre Moreira CPF 187.115.758-75, 
que Instituto de Educação, Ensino e Cultura Avançar Ltda-ME ajuizou ação de execução, para cobrança de R$ 
26.165,41 (dez/2016), referente às mensalidades escolares vencidas em 03/03/16 a 03/12/16. Estando o executado em 
lugar ignorado, expede-se edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os 
honorários de 10% reduzidos pela metade ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% 
do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado 
de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da execução, nomeando-se 
curador especial em caso de revelia. Será o edital por extrato afixado e publicado na forma da lei.                              [03,06] 

17ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP. 17º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n°
1118249-93.2014.8.26.0100. A Dra. Luciana Biagio Laquimia, Juíza de Direito da 17ª Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo/SP, Faz Saber a LEONARDO NORIYUKI MITSUGUI (CPF: 017.061.939-71),
que o ITAU UNIBANCO S/A lhes ajuizou ação de Cobrança de Procedimento Comum, objetivando o recebimento
da quantia de R$ 63.071,21 referente ao Contrato de nº 40583 000000001810837. Estando o requerido em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçam
contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação,
os requeridos serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado
e publicado. São Paulo/SP, 13/03/2019.                                                                          03 e 04 / 05 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0121912-72.2011.8.26.0100. A MMa. Juíza de Direito da 24ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Tamara Hochgreb Matos, forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ciabattari Indústria,
Comércio, Importação e Exportação Ltda (CNPJ. 64.695.414/0001-65) e Reinaldo Tadeu Ayala Ciabatari (CPF. 355.990.657-15),
que Administradora PMV S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 1.195.374,95 (agosto de 2018),
representada pelo Instrumento Particular de Contrato Atípico de Locação de Loja de uso Comercial (LUC) do Shoppping Jardim
Sul. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito
do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob
pena de penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. SP, 20/12/2018. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 12 de abril de 2019.                                                                                                                        03 e 04 / 05 / 2019.

Sequoia Logística e Transportes S.A.
(Sucessora por incorporação da Sequoia Log S.A.)
CNPJ nº 01.599.101/0001-93 - NIRE 35.300.501.497

Edital de Segunda Convocação - Assembleia Geral dos Titulares de Debêntures da 3ª Emissão da 
Sequoia Log S.A. (Sucedida em Decorrência de Incorporação pela Sequoia Logística e Transportes S.A.)
Nos termos da Lei 6.404/76, ficam os Senhores titulares das debêntures em circulação (em conjunto, “Debenturistas”) objeto do Instrumento 
Particular de Escritura da 3ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, para 
Distribuição Pública, com Esforços Restritos de Distribuição, da Sequoia Log S.A. (Sucedida em Decorrência de Incorporação pela Sequoia 
Logística e Transportes S.A.), celebrado em 24 de fevereiro de 2017, entre a Sequoia Log S.A. e Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários (“Agente Fiduciário” e “Escritura de Emissão”, respectivamente), convocados para reunirem-se em Assembleia Geral dos Titulares 
de Debêntures da 3ª Emissão (“AGD”), a ser realizada em segunda convocação no dia 13 de maio de 2019, às 15 horas, excepcionalmente fora 
da sede da Companhia, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 28, 11º andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-000, Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a declaração, ou não, de vencimento antecipado da Emissão, conforme 
Cláusula 5.1, item “iv” da Escritura de Emissão, devido a não observância, pela Emissora, do prazo de comunicação ao Agente Fiduciário e aos 
Debenturistas referido na Cláusula 8.3.5. da Escritura de Emissão, em razão da incorporação da Emissora pela Sequoia Logística e Transportes 
S.A. (“Incorporadora”). A documentação relativa à ordem do dia está à disposição na sede da Companhia, cujo endereço é Avenida Isaltino 
Victor de Moraes, 437, Térreo, Módulo D, Bloco 100, Bairro Vila Bonfim, CEP 06806-400, Cidade de Embu das Artes, Estado de São Paulo, para 
exame pelos Senhores Debenturistas. Informações adicionais sobre a assembleia ora convocada e a matéria constante da ordem do dia acima, 
podem ser obtidas junto à Companhia e/ou ao Agente Fiduciário. Os Debenturistas deverão se apresentar antes do horário indicado para 
início da assembleia, com os seguintes documentos: (a) quando pessoa física, documento de identidade; (b) quando pessoa jurídica, cópia de 
atos societários e documentos que comprovem a representação do Debenturista; e (c) quando for representado por procurador, procuração 
com poderes específicos para sua representação na Assembleia Geral de Debenturistas, obedecidas as condições legais (com o objetivo de 
dar celeridade ao processo e facilitar os trabalhos da Assembleia Geral de Debenturistas, o instrumento de mandato pode, a critério do 
Debenturista, ser depositado na sede da Companhia, preferencialmente, até 02 (dois) dias úteis antes da data prevista para a realização da 
referida assembleia e envio ao Agente Fiduciário por meio do endereço eletrônico assembleias@pentagonotrustee.com.br. Embu das Artes, 
3 de maio de 2019. Sequoia Logística e Transportes S.A.

EDITAL DE INTERDIÇÃO Processo nº: 1010959-62.2018.8.26.0008 Classe Assunto: Interdição - Tutela e Curatela Requerente: 
ERMELINDA RUFINO DO NASCIMENTO Requerida: MONICA FLORENCIO DOS SANTOS EDITAL PARA CONHECIMENTO 
DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE Monica Florencio dos Santos, REQUERIDO POR Ermelinda 
Rufino do Nascimento - PROCESSO Nº1010959-62.2018.8.26.0008. A MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dra. MARILIA CARVALHO FERREIRA DE CASTRO, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 
19/12/2018, foi decretada a INTERDIÇÃO de MONICA FLORENCIO DOS SANTOS, RG 27.812.067-2, CPF/MF 341.183.348-
36, considerando-a incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil de modo geral, e nomeada como CURADORA, em 
caráter DEFINITIVO, a Sra. Ermelinda Rufino do Nascimento. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de 
dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de Março de 2019. [06] 

Tecno Sulamericana Participações S.A.
CNPJ Nº 14.810.179/0001-57 - NIRE 35.300.414.446

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 28/03/2019, às 12:00 Horas
Data e Horário: 28/03/2019, às 12 horas. Local: na sede da Companhia, na Cidade de Osasco/SP, na Rua André Rovai, 
nº 355, Sala 3, Bairro Bonfi m, CEP 06233-150. Presença: compareceram acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, que assinaram o “Livro de Registro de Presença dos Acionistas” anteriormente à abertura 
da assembleia, conforme os termos do Artigo 127 da Lei 6.404/1976 (a “Lei das S.A.”). Convocação e Publicação 
Prévia de Anúncios: a convocação mediante publicação de anúncios prevista no Artigo 124 da Lei das S.A. foi dispen-
sada em virtude do comparecimento da totalidade dos acionistas da Companhia, de acordo com os termos do §4º do 
Artigo 124 da Lei das S.A. Mesa: a totalidade dos acionistas da Companhia indicaram, por unanimidade: (i) para o cargo 
de Presidente da Mesa, o Sr. Ivan Correa de Toledo Filho; e (ii) para o cargo de Secretário, o Sr. Walcyr Viana. Ordem 
do Dia: deliberar sobre pagamento de dividendos aos acionistas da Companhia, com recursos da conta de reserva 
de lucros. Deliberações: preliminarmente, os acionistas aprovaram a redação da presente ata em forma de sumário, 
como faculta o artigo 130, § 1º da Lei das SA. Em seguida, após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os 
acionistas representando a totalidade do capital social, por unanimidade e sem quaisquer reservas ou restrições, apro-
varam a distribuição de dividendos aos acionistas da Companhia no montante R$ 3.257.296, 26, sendo o valor de R$ 
3.256.970,53 Ivan e R$ 325,73 Walcyr Viana a serem pagos com recursos da conta de reserva de lucros. Encerramen-
to: nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, 
foi assinada por todos os presentes. Acionistas: (i) Ivan Correa de Toledo Filho; (ii) Walcyr Viana. São Paulo, 28/03/2019. 
Declaramos que a presente é cópia fi el da ata lavrada em livro próprio. Ivan Correa de Toledo Filho - Presidente, 
Walcyr Viana - Secretário. JUCESP nº 214.856/19-7 em 17/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Tecno Sulamericana Participações S.A.
CNPJ Nº 14.810.179/0001-57 - NIRE 35.300.414.446

Ata de Assembleia Geral Ordinária
Data, Horário: 19/03/2019, às 12 horas. Local: na sede da Companhia, na Cidade de Osasco/SP, na Rua André Rovai, 
nº 355, Sala 3, Bonfi m, Cep 06233-150. Presença: presentes acionistas detentores da totalidade do capital social da 
Sociedade, estando, portanto, regularmente instalada a Assembleia, nos termos do artigo 124, § 4º da Lei nº 6.404/76, 
conforme se verifi ca no Livro de Presença de Acionistas. Mesa Diretora: indicados para conduzir a assembleia o Sr. 
Ivan Correa de Toledo Filho, como Presidente da Mesa, e o Sr. Walcyr Viana, como Secretário. Ordem do Dia: (a) tomar 
as contas dos administradores, examinar, discutir e aprovar as demonstrações fi nanceiras relativas ao exercício 
encerrado em 31/12/2018; e (b) deliberar sobre destinação de resultados do exercício social fi ndo em 31/12/2018 e a 
distribuição de dividendos. Deliberações: após discutirem as matérias constantes da ordem do dia, os acionistas, 
representando a totalidade do capital social, por unanimidade e sem reservas, deliberaram o quanto abaixo transcrito. 
(a). Aprovaram, depois de examinadas e discutida, as contas dos administradores e as demonstrações fi nanceiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2018, os quais foram publicados na edição de 14 de março de 2019 
do “DOESP - Empresarial” e do “Empresa e Negócios”. (b) aprovaram a destinação do lucro líquido de R$ 2.740.450,29 
relativo ao exercício social encerrado em 31/12/2018  da seguinte forma: (i) Constituição de reserva legal: o 
montante de R$ 137.022,52; (ii) distribuição de dividendos: o montante de R$ 685.112,57 será distribuído aos 
acionistas da Companhia; (iii) reserva de lucros: o remanescente do lucro líquido, no montante de R$ 1.918.315,20, 
foi destinado à constituição de reserva de lucros da Companhia. 3. Fica dispensada a instalação do Conselho Fiscal da 
Companhia, conforme facultado pelo artigo 161 da Lei nº 6.404/76. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que, lida e achada conforme, foi assinada por todos presentes. 
Acionistas: (i) Ivan Correa de Toledo Filho e Walcyr Viana. Declaramos que a presente é cópia fi el da ata lavrada em 
livro próprio. Ivan Correa de Toledo Filho - Acionista e Presidente da Mesa, Walcyr Viana - Acionista Secretário 
da Mesa. JUCESP nº 214.855/19-3 em 17/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Diagnósticos Médicos Santo André S.A.
CNPJ/MF nº 23.034.670/0001-24 - NIRE 35.300.516.397

Ata de Assembleia Geral Extraordinária Realizada em 01/03/018
Data, Hora e Local: 01/03/18, 10h, na sede social. Presenças: acionistas representando a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: 
David Baptista da Silva Pares; e Secretário: Fernando Fusaro da Silva Pares. Deliberações: (i) os acionistas aprovaram o aumento do 
capital social da Companhia, no montante de R$ 1.000.000,00, passando o capital social de R$ 1.547.407,00 para R$ 2.547.407,00, 
mediante a emissão de 273.819 novas ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, emitidas ao preço unitário de R$ 3,652, com 
base na perspectiva de rentabilidade futura da Companhia de acordo com inciso I do § 1º do artigo 170 da Lei das S.A., a serem 
totalmente subscritas e integralizadas pelo acionista David Baptista da Silva Pares, RG nº 6.583.577 SSP/SP, CPF/MF nº 053.388.438-11, 
sendo distribuídas entre os acionistas da Companhia, conforme indicado no quadro abaixo. A subscrição ora deliberada contou, ainda, 
com a devida anuência da totalidade dos demais acionistas da Companhia, que renunciaram neste ato expressamente ao direito de 
preferência para a subscrição das novas ações, restando, portanto, aprovada, por unanimidade e sem quaisquer ressalvas, a subscrição 
das novas ações. (ii) Em decorrência da aprovação do aumento do capital social da Companhia referido no item (i) acima, os acionistas 
aprovaram, por unanimidade, alterar a redação do caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, que passa a vigorar com a 
seguinte redação: “Artigo 5º - O capital social, totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 2.547.407,00, 
representado por 1.094.956 ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal.”. Encerramento, Lavratura, Aprovação e 
Assinatura da Ata: Nada mais. Santo André (SP), 01 de março de 2018. David Baptista da Silva Pares - Presidente; Fernando Fusaro 
da Silva Pares - Secretário. JUCESP nº 247.797/18-2 em 25/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

V.R.P. Administração e Agro Pecuária S/A - CNPJ - 08.391.944/0001-49
Demonstrações Financeiras em 31/12/2018 e 31/12/2017 (Em Milhares de Reais)

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos o prazer de submeter à apreciação 
de V.S.as., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativos ao exercício encerrado em 31/12/18. Colocamo-nos a inteira 
disposição de V.S.as. para esclarecimentos que se � zerem necessários.         Boituva 31/12/18.         A Diretoria.
Balanço Patrimonial 31/12/2018 31/12/2017
Ativo / Circulante 10.642 8.732
Disponivel 4.380 2.462
Bens Numerários 11 10
Bancos c/movimento 30 7
Aplicações � nanceiras 4.339 2.445
Direitos Realizáveis 6.262 6.270
Bens destinados a venda 6.097 6.097
Contas a receber 165 173
Ativo não Circulante 22.992 24.464
Investimentos 22.842 24.313
Participação em Outras Empresas 22.842 24.313
Imobilizado 150 151
Imobilizado Próprio 150 151
Total do Ativo 33.634 33.196
Passivo / Circulante 140 139
Credores 140 139
Titulos a pagar 102 102
Salarios e ordenados a pagar 2 2
Impostos taxas e contruição a recolher 5 4
IRPJ e CSLL a recolher 31 31
Patrimônio Líquido 33.494 33.057
Capital Social 19.070 19.070
Reservas de Lucros 14.563 14.070
Ajustes acumulados de conversao (139) (83)
Total do Passivo 33.634 33.196
Demonstrações das   Lucros/ Ajustes Total
 Mutações do  Reser- Prejuízo Acumu- Patri-
 Patrimônio Líquido Capital vas de Acumu- lado de monio
Discriminação Social Lucros lados Conversao Liquido
Saldo Balanço 31/12/16 19.070 13.174 - (83) 32.161
Ajuste Exercício Anterior - (242) - - (242)
Lucro Líquido do Exercício - - 2.068 - 2.068
Transferencias para reservas - 2.068 (2.068) - -
Distribuição de Dividendos
 aos Acionistas - (930) - - (930)
Saldo Balanço 31/12/17 19.070 14.070 - (83) 33.057
ajuste exercicio anterior - (1.277) - - (1.277)
Lucro Liquido do Exercício - - 1.770 - 1.770
Transferencias para reservas - 1.770 (1.770) - -
Ajuste de conversao - - - (56) -56
Saldo Balanço 31/12/18 19.070 14.563 - (139) 33.494

Notas Explicativas: - V.R.P Administração e Agropecuária S/A., 
CNPJ n.º 08.391.944/0001-49, situada na Rod Vicente Palma, s/n Km 07, 
Fazenda Bom Retiro, no município de Boituva-SP. Tendo como Ativi-
dades predominantes, o Cultivo de Cana-de Açúcar (CNAE 01.130-00), 
Criação de Bovinos para Corte (CNAE 01.512-01), o Aluguel de Imóveis 
próprios (CNAE 68.102-02), Holdings de Instituições não Financeiras 
(CNAE 6462-0/00). - Seu Capital Social é de 19.070.516 (dezenove 
milhões, setenta mil e quinhentos e dezesseis) ações ordinárias e no-
minativas com direito a voto, no valor unitário de R$ 1,00 (um real) 
cada uma. - O faturamento é proveniente da venda da cana-de-açúcar, 

Demonstração de Resultado 31/12/2018 31/12/2017
Receita Bruta Operacional: Vendas 1.405 1.433
Deduções sobre vendas (49) (52)
Receita Liquida 1.356 1.381
Custo dos produtos vendidos (67) (42)
Lucro Bruto 1.289 1.339
Despesas Operacionais (404) (169)
Resultado � nanceiro 185 66
Outras Receitas 880 984
Resultado Operacional 1.950 881
Resultado do Exercício 1.950 2.220
CSLL / IRPJ sobre Lucro (180) (152)
Resultado Líquido do Exercício 1.770 2.068

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC - Método Indireto
1. Fluxos das Operações: 31/12/2018 31/12/2017
Resultado do Exercício 1.770 2.068
Resultado de Equivalencia Patrimonial (520) (886)
Custo Venda imobilizado 1 67
(=) Lucro Ajustado 1.251 1.249
Contas a receber 8 24
Adiantamento sobre folha de pagto - 1
Titulos a pagar - 102
Salarios e Ordenados a pagar - 1
Impostos taxas e contribuição a recolher 1 (5)
IRPJ e CSLL a recolher - (2)
(=) Caixa Gerado nas Atividades Operacionais 1.260 1.370
2. Fluxos dos Investimentos: Dividendos recebidos 658 979
Aquisição de Imobilizado - (81)
(=) Caixa Gerado nas Atividades Investimento 658 898
3. Fluxos dos Financiamentos
Pagamentos de Dividendos - (930)
(=) Caixa Consumido nas Atvidades Financiamentos - (930)
4. Variação Total das Disponibilidades 1.918 1.338
5. Saldo Inicial das Disponibilidades 2.462 1.124
6. Saldo Final das Disponibilidades 4.380 2.462
aluguéis de imóveis próprios e venda de bovinos. - Os estoques foram 
avaliados pelo custo de produção. - O Saldo de Contas a Receber é de 
um único cliente a J.Pilon S/A Açúcar e Álcool, proveniente das Vendas 
de cana-de-açúcar. - A entidade apresenta participações societárias nas 
empresas; J Pilon S/A Açúcar e Álcool, Fazendas Reunidas Pilon S/A, 
Jupira-Mineração e AgroPecuária S/A, Agro-Pecuária Pilon S/A, Pilon 
Participações e Empreend. S/A., sendo caracterizada como ligada e com 
in� uência signi� cativa. - A mensuração dos investimentos no Ativo não 
Circulante, foi pelo método da Equivalência Patrimonial. - A mensura-
ção do Imobilizado Próprio foi pelo custo de aquisição. - O saldo de Con-
tas Correntes dos Sócios, refere-se ao Adiantamento para Futuro Au-
mento de Capital, (AFAC). - O valor em Ajustes Acumulados refere-se ao 
re� exo da conversão para a moeda nacional que a Pilon Participações e 
Empreendimentos S/A fez no balanço de sua investidora. - As Receitas e 
Despesas foram apropriadas de acordo com o regime de competência.

Valentin Roque Pilon - Diretor Presidente Maria de Fátima Grando Luca - Contadora - CRC-SP 1SP 220.242/O-8
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Confiança do empresário do comércio
recua 1,5% em abril, aponta CNC
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Trump e Putin conversam
por telefone sobre

situação da Venezuela
Os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Rús-

sia, Vladimir Putin, conversaram,  na sexta-feira (3), por telefone,
sobre a situação da Venezuela. Os mandatários também trataram
de temas ligados à Ucrânia, Coreia do Norte e a um possível acor-
do de controle de armas atômicas envolvendo a China.

Segundo a secretária de imprensa da Casa Branca, Sarah San-
ders, Trump disse ao homólogo russo que “os Estados Unidos
estão com o povo da Venezuela”.

Em sua conta pessoal no Twitter, Trump classificou a conversa
como “muito produtiva”. “Tive uma boa e longa conversa com o
presidente Putin. Como eu sempre disse, muito antes da caça às
bruxas começar, se dar bem com a Rússia, com a China e com todos
é algo bom, e não algo ruim”, escreveu Trump, referindo-se a outro
dos temas abordados durante o telefonema, as suspeitas de uma
possível interferência da Rússia na eleição presidencial norte-ame-
ricana, em 2016, vencida pelo republicano.

Já o Kremlin, em nota, informou que Putin e Trump também
trataram das relações comerciais bilaterais e eventual cooperação
econômica. Sobre a Venezuela, o presidente russo ressaltou que
só os venezuelanos têm o direito de determinar o futuro de seu
país e que qualquer interferência externa com vistas a mudar o
governo local é prejudicial às perspectivas de uma solução políti-
ca da crise.

Putin ainda informou Trump sobre a reunião que teve com o
líder norte-coreano Kim Jong-un, em Vladivostok, em abril.  (Agen-
cia Brasil)

O Índice de Confiança do
Empresário do Comércio (Icec),
medido pela Confederação Na-
cional do Comércio de Bens,
Serviços e Turismo (CNC), re-
cuou 1,5% na passagem de mar-
ço para abril. Na comparação
com abril do ano passado, no
entanto, houve uma alta de
9,4%.

Segundo a CNC, a queda de
1,5% de março para abril ocor-

reu por causa das expectativas
dos empresários em relação ao
futuro (-2,3%) e pelas intenções
de investimentos (-1,9%). A in-
tenção de contratar funcionári-
os, por exemplo, caiu 4,6%.

Já a confiança no momento
presente cresceu 0,4%, princi-
palmente por causa de uma ava-
liação melhor em relação à situ-
ação atual do setor (0,7%).

Na comparação com abril do

ano passado, a confiança na si-
tuação atual cresceu 16,7%,
principalmente por causa da
avaliação sobre a economia
(24,9%). As expectativas cres-
ceram 6,1% e as intenções de
investimento, 7,7%.

Segundo o presidente da
CNC, José Roberto Tadros, as
vendas do comércio do início
do ano apresentaram as maio-
res taxas de crescimento desde

2014, o que gerou expectativas
positivas para 2019.

“No entanto, a perda na for-
ça das vendas e o ritmo das me-
didas que poderiam dar susten-
tabilidade à retomada do cres-
cimento, como a reforma da Pre-
vidência, vêm contribuindo
para um cenário de cautela do
empresário, o que se reflete na
queda do Icec”, disse. (Agen-
cia Brasil)

A Associação Nacional dos
Procuradores da República
(ANPR) publicou  na sexta-feira
(3) as regras para o processo for-
mação da lista tríplice com no-
mes que serão indicados
ao cargo de procurador-geral da
República (PGR), chefe do Mi-
nistério Público Federal (MPF).

O mandato da atual procura-
dora, Raquel Dodge, encerra-se
no próximo 18 de setembro, dois
anos depois de ela ter assumido
o posto. Até o momento, Dodge
ainda não manifestou publica-
mente a intenção de concorrer à
recondução ao cargo.

Para concorrer na eleição in-
terna da associação, os candi-
datos precisam estar em ativida-
de, pertencer ao MPF e ter mais
de 35 anos.  As inscrições co-
meçam na segunda-feira (6) e
terminam no dia 15 de maio.

Publicadas regras para escolha
do próximo PGR

Desde 2001, a ANPR envia à
Presidência da República uma
lista com os três nomes mais vo-
tados pelos membros do MPF
para ocupar a Procuradoria-Ge-
ral da República. Pela Constitui-
ção, cabe ao presidente indicar
um nome para a PGR, no entan-
to, o chefe do Executivo não é
obrigado por lei a indicar um
nome que conste na lista. Con-
tudo, desde  2003, a tradição tem
sido a de nomear um dos três
integrantes indicados pela  as-
sociação.

Após a escolha pelo presi-
dente Jair Bolsonaro, o indica-
do deverá passar por uma saba-
tina na Comissão de Constitui-
ção de Justiça (CCJ) do Senado
e ser aprovado pelo plenário. Em
seguida, a posse pode ser mar-
cada pela procuradoria. (Agen-
cia Brasil)

Atuação de juiz federal em vara
eleitoral causa polêmica no TSE

Em audiência pública realiza-
da  na sexta-feira (3), no Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), a
atuação de juízes federais em
varas eleitorais, com objetivo de
julgar crimes comuns conexos a
crimes eleitorais, foi alvo de con-
trovérsia, colocando em lados
opostos entidades representati-
vas da magistratura e presiden-
tes de tribunais regionais.

A questão veio à tona após
o plenário do Supremo Tribunal
Federal (STF) ter decidido, em
março, que cabe à Justiça Elei-
toral julgar casos que envolvam
simultaneamente caixa 2 de cam-
panha e outros crimes conexos,
como lavagem de dinheiro e cor-
rupção, que até então vinham
sendo julgados pela Justiça Fe-
deral, no âmbito de operações
como a Lava Jato.

A decisão do Supremo cau-
sou polêmica no meio jurídico,
após críticas de procuradores e
juristas de que a decisão abriria
uma brecha para a impunidade.
O principal argumento dos críti-
cos é o de que a Justiça Eleito-
ral, cuja primeira instância é hoje
composta exclusivamente por
juízes estaduais, não teria recur-
sos suficientes para julgar um
grande número de processos
envolvendo crimes complexos de

competência federal.
Para lidar com a questão, a

procuradora-geral da República,
Raquel Dodge, pediu ao TSE que
permita a atuação de juízes fe-
derais em varas eleitorais, posi-
ção que é defendida pela Asso-
ciação dos Juízes Federais do
Brasil (Ajufe).

Debate
“Nós temos que encarar essa

realidade, a Justiça Eleitoral pre-
cisa ter uma restruturação ade-
quada para que possa julgar cri-
mes que não foram concebidos
para a sua estrutura”, disse o pre-
sidente da Ajufe, Fernando Men-
des. “A principal proposta é que
dentro de uma zona eleitoral
possam trabalhar dois juízes, um
juiz estadual e um juiz federal”,
acrescentou.

Já o presidente da Associa-
ção dos Magistrados Brasilei-
ros, Jayme de Oliveira, foi con-
tra a proposta. “O combate à
corrupção no Brasil não é titula-
ridade de algumas pessoas e de
alguns juízes, ela é de toda a ma-
gistratura brasileira”, defendeu.

Para a Oliveira, a Constitui-
ção é clara ao dar exclusividade
ao juiz estadual para atuar nas
varas eleitorais, que são a pri-
meira instância da Justiça Elei-

toral. “Não há nenhum proble-
ma [juiz federal atuar na esfera
eleitoral], desde que alterada a
Constituição”, ponderou.

Para os defensores da atua-
ção dos juízes federais nas va-
ras eleitorais, a expressão “juí-
zes de direito”, que na Consti-
tuição especifica os magistrados
que devem atuar nas varas elei-
torais, poderia ser interpretada
de modo a incluir juízes federais,
e não somente os estaduais,
como é o entendimento corren-
te.

“Nós colocaríamos o juiz fe-
deral em reforço. Ficariam lá dois
juízes, não há nada de anormal”,
defendeu o presidente do Tribu-
nal Regional Eleitoral do Piauí,
Rocha Sobral. “Não adianta jo-
gar palavras ao vento, dizendo
que há essa estrutura [para jul-
gar crimes complexos], não há”,
disse.

O presidente do Tribunal Re-
gional Eleitoral de São Paulo
(TRE-SP) e do Colégio de Presi-
dentes dos Tribunais Regionais
Eleitorais, Carlos Padin, se colo-
cou contra a proposta. Para ele,
a atual estrutura da Justiça Elei-
toral tem plena capacidade para
lidar com qualquer tipo de caso.

“Toda a magistratura eleito-
ral, principalmente a de primeiro

grau, está plenamente capacita-
da, se sente plenamente capaci-
tada, de dar conta não só des-
ses processos, mas como de
qualquer um outro processo que
venha bater às portas desses ju-
ízes”, afirmou Padin.

Próximos passos
Responsável por supervisi-

onar a audiência pública, o mi-
nistro do TSE Og Fernandes
disse que pretende entregar em
14 de maio um relatório sobre o
assunto para a presidente do tri-
bunal, ministra Rosa Weber, a
quem caberá decidir sobre os
próximos passos.

Há no TSE ao menos dois
pedidos, da PGR e da Ajufe, para
que seja permitida a atuação de
juízes federais em varas eleito-
rais de primeira instância. Rosa
Weber é quem deve decidir se
pautará ou não o assunto para
discussão em plenário.

Por se tratar de questão
constitucional, é possível que a
atuação de juízes federais em
varas eleitorais seja discutido
ainda no Supremo, onde ao me-
nos um ministro, Alexandre de
Moraes, já se manifestou publi-
camente no sentido de que para
isso seria necessário modificar
a Constituição. (Agencia Brasil)

Motoristas de aplicativo poderão
inscrever-se como microempreendedor

O Ministério da Economia con-
firmou  na sexta-feira (3) que estuda
um decreto para regulamentar a exi-
gência de inscrição de motoristas de
aplicativos no Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS). A Lei 13.640,
do ano passado, que regulamentou
a profissão, servirá como base para
os estudos.

A pasta pretende abrir a pos-

sibilidade de que o motorista au-
tônomo se inscreva como micro-
empreendedor individual (MEI),
que paga alíquota menor, de 5%
do salário mínimo. Nesse caso,
ele receberá um benefício menor,
limitado a um salário mínimo, des-
de que contribua por pelo menos
15 anos e tenha idade mínima de
60 anos (mulheres) e 65 anos (ho-

mens).
O motorista de aplicativo tam-

bém pode escolher pagar alíquo-
tas de 20% sobre o faturamento
como contribuinte individual. Nes-
se caso, o profissional autônomo
terá direito a um benefício maior
que o salário mínimo.

Nas duas situações, o moto-
rista não receberá apenas a apo-

sentadoria, mas terá direito a ou-
tros benefícios, como auxílio-do-
ença, licença maternidade (para
motoristas mulheres), aposentado-
ria por invalidez e auxílio-reclusão.
Apenas o seguro-desemprego está
fora da lista porque o trabalhador
contribuirá como autônomo, não
como funcionário de uma empre-
sa. (Agencia Brasil)
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
No uso das minhas atribuições estatutárias, venho convocar os
associados que estejam quites com as suas obrigações estatutárias
junto ao INSTITUTO MAIS ESPORTE, para participarem da Assembleia
Geral a realizar-se no dia 11 de Maio de 2019 ás 14:30 horas em
primeira chamada e ás 15:00 horas em segunda e última chamada na
Rua Vinte e Quatro de Maio nº 35 – 6º Andar – Sala 612 - São Paulo/SP,
para apreciarem e deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:- 1-)
Prestação de contas do exercício até a presente data; 2-) Renúncia da
Presidente, Vice-Presidente e membros do Conselho Fiscal; 3-) Eleição
e posse do Presidente, Vice-Presidente e Membros do Conselho Fiscal;
4-) Discussão e deliberação sobre a alteração da Nomenclatura do
Instituto; 5-) Deliberação da mudança do endereço da sede do Instituto;
6-) Discussão e deliberação das alterações e adequações Estatutárias;
7-) Assuntos Gerais. São Paulo, 25 de Abril de 2019. Maria José
Ameneiro Couto – Presidente. 03, 04 e 07/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0072635-22.2013.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). Cláudia Longobardi Campana, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) FRANCISCO PIGATTO NETTO, RG 32056296-SP, CPF 353.078.709-49
FORMAPLAN FORMAS PLANEJADAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ
00.262.371/0001-41, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, para cobrança de
R$ 479.155,24 (10/2013), referente ao saldo devedor do Empréstimo Capital de Giro,
materializado em Cédula de Crédito Bancário nº 6.106.910. Encontrando-se os réus em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e
termos da ação proposta e para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem o
quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado
o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o
prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para oferecerem embargos, facultando os
executados nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito
de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo
em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo
nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-
se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será
o presente edital, por extrato, afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 10 de abril de 2019.           B 03 e 04/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1001837-74.2017.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Ronaldo
Astur, CPF 033.570.768-88, que Banco Santander S/A, ajuizou uma ação Execução de
Título Extrajudicial, para cobrança de 1.394.684,60 (01/2017), referente ao saldo devedor
do Contrato de Cédula de Crédito Bancário - Confissão e Renegociação de Dívida nº
00334259300000005730, cadastrado internamente como operação nº
4259000005730300424. Estando o executado em local ignorado, foi deferida a CITAÇÃO
por EDITAL, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o “quantum”
reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento
no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias,
a afluir após o prazo supra, para que ofereça embargo, facultando o executado nesse
prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor
em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.         B 03 e 04/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE Prazo do Edital 20 DIAS. PROCESSO Nº 1103227-
24.2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 32ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Priscilla Bittar Neves Netto, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a Aqces Logística S/A, CNPJ 10.901.112/0001-77, na pessoa de seu representante legal,
que Banco do Brasil S/A, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, para cobrança
de R$ 15.254.402,37 (01/2019), referente ao saldo devedor dos Contratos de Abertura de
Crédito Fixo. Estando a executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para
que em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido de
juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a
verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo
supra, para oferecer embargos, facultando a executada nesse prazo, reconhecendo o
crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas
e honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 parcelas mensais, acrescidas de
correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de
revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS.          B 03 e 04/05

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0007551-71.2013.8.26.0100 - 83/13. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz
Gustavo Esteves, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Condomínio Galeria Florida
Shopping, rep. pelo síndico, Espólio de Nestor da Rocha Bressane Filho pelo inventariante
Oscar Augusto Bittencout de Barros Bressane, Eduardo de Medeiros, Marina Lefevre de
Medeiros, Celso Eduardo de Medeiros, Gisele Mara Fontanezi Medeiros, Sandra Regina
Medeiros Rodrigues, Maria José Bittencourt da Rocha Bressane, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que
Célia Kfouri Laurenti, Antonio Laurenti, Lais Fouad Kfouri, Lilian Fouad Kfouri, Nathalie
Kfouri, Salima Mary Kfouri Bruno, Antonoio Carlos Bruno e Luis Fernando Kfouri
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado
na Rua Augusta, 2212, lojas 04 e 05 - Centro, São Paulo - SP, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei.          B 03 e 04/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1006801-64.2014.8.26.0020
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do
Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciane Cristina Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Adhemar Gardelli Filho, CPF 111.668.638-40, que Metalúrgica Carlos de
Campos Ltda, ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 140.629,10
(06/2014), acrescidos de juros e correção monetária, referente ao débito dos cheques de
nºs HHG 000022, HHG 000024, HHG 000025, HHG 000026, HHG 000027, HHG 000028,
bem como ao pagamento de custas, honorários e demais cominações. Estando o requerido
em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os
30 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários advocatícios de
5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará isento das custas ou
embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, presumindo-
se verdadeiros os fatos, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257,
inciso IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de março de 2019.

B 03 e 04/05

Intimação - Prazo 20 dias - Cumprimento de sentença (0108795-92.2008.8.26.0011) -
Processo Principal: 0108795-92.2008.8.26.0011. O Dr. Paulo Henrique Ribeiro Garcia,
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível - Foro Regional XI Pinheiros. Faz Saber a Edvan Batista
Munhoz, CPF 113.174.078-57, que nos autos do Cumprimento de Sentença, promovida
por Condomínio Edifício Stay In, aos 08/04/2015 foi penhorada no rosto dos autos 0254970-
16.2007.8.26.0100 a quantia de R$ 115.271,17 e após concurso de credores, transferido
para o processo 0108795-92.2008.8.26.0011 a quantia de 114.554,43 para pagamento do
débito exequendo. Estando o réu em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que, em
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça sua impugnação (art. 525 do C.P.C.). Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo. B 03 e 04/05

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal
de Contas do Município de São Paulo – SINDILEX com sede na
Rua Japurá, 43, sobreloja – Bela Vista – CEP 01319-030- São Paulo –
SP, representado por sua Presidente Sônia Maria Corrêa Alves, no uso
das suas atribuições Estatutárias, nos termos do artigo 7º, alínea “b”
do Estatuto,convoca todos os Servidores sindicalizados para
participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 13/
05/19 às 18h30minutos, em 1ª convocação, às 19h00, em 2ª e última
convocação, com qualquer número de presentes, no auditório de sua
sede, para tratar da seguinte ordem do dia: Retificação/ Ratificação
da Pauta de Reivindicações da Data Base 2019; Outros itens da pauta
de reivindicações: Aprovação da minuta do Projeto de Lei de
reenquadramento dos celetistas e valorização da GLIEP; Estratégias
de atuação para a conquista do Auxilio Saúde para os Aposentados.
São Paulo, 06 de maio de 2019. Sônia Maria Corrêa Alves –
PRESIDENTE.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1066815-63.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO
FILHO, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Eloísa Tavares Silva, empresária individual (CNPJ. 13.290.563/0001-03),
que Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais lhe ajuizou ação de Ressarcimento por Sub-rogação, de Procedimento
Comum, objetivando a procedência da ação para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.494,21
(novembro/2017), referente as despesas com o conserto do veículo segurado, decorrente da colisão traseira ocasionada
pelo veículo marca/modelo Renault- Master Fur L2H2, cor branca, ano/modelo 2013/2014, placa FRI-1748, São
Paulo/SP, de propriedade da requerida, valor que deverá ser corrigido desde a data do desembolso pela requerente,
ou seja, fevereiro/2015 com inserção de juros de mora à razão de 1% a contar da mesma data, além da condenação
ao pagamento das demais cominações legais. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital,
para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de presumiremse como verdadeiros
os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 10 de abril de 2019.                                                            04 e 07 / 05 / 2019.

As demonstrações financeira na integra, incluindo as notas explicativas, encontram-se à disposição na sede da empresa desde 31/03/2019.

Electra Power Geração de Energia S/A - CNPJ: 07.356.196/0001-09
Demonstrações Contábeis Levantadas em 31 de dezembro 2018 e 2017 (em milhares de reais)

Balanço Patrimonial     Controladora    Consolidado
Ativo  2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalentes  2.460 697 17.252 12.954
Contas a receber  - - 1.984 1.307
Adiantamentos  19 20 69 1.617
Tributos a recuperar  629 1.651 3.065 2.390
Despesas antecipadas  174 3 815 352
Outros ativos  - 446 9 452
Ativo circulante  3.282 2.817 23.194 19.072
Ativo fiscal diferido  35.836 40.187 35.836 40.187
Partes relacionadas  4.020 13.076 - 1.530
Depósitos restituíveis valores vinculados  284 349 7.058 6.979
Aplicações de liquidez não imediata  1.329 - 1.429 2.600
Outros ativos  7.000 8.071 7.318 8.388
Investimentos  403.793 508.409 22.179 21.454
Imobilizado  172 177 786.841 806.153
Intangível  45.050 45.353 59.869 60.953
Ativo não circulante  497.484 615.622 920.530 948.244
Total do ativo  500.766 618.439 943.724 967.316
     Controladora    Consolidado
Passivo e patrimônio líquido  2018 2017 2018 2017
Empréstimos e financiamentos  7.963 16.983 34.327 38.956
Fornecedores  346 405 1.065 2.616

Salários a pagar  344 458 549 798
Obrigações tributárias  344 179 914 1.784
Adiantamentos de clientes  4.600 1.052 4.600 1.052
Outros passivos  - - 192 484
Passivo circulante  13.597 19.077 41.647 45.690
Empréstimos e financiamentos  18.156 31.052 234.129 272.910
Partes relacionadas  25.074 9.317 25.445 3.797
Obrigações tributárias  - - 1.686 5.648
Adiantamento de clientes  11.496 16.096 11.496 16.096
Contingências passivas  11 - 39.470 26.788
AFAC  - 108.256 6.146 114.404
Outros passivos  2.495 1.099 12.319 13
Passivo não circulante  57.232 165.820 330.691 439.656
Total do passivo  70.829 184.897 372.338 485.346
Capital social  527.402 527.402 527.402 527.402
Reserva de capital  15.856 15.856 15.856 15.856
Reserva de lucro  11 11 11 11
Resultados acumulados  (113.332) (109.727) (113.332) (109.727)
Patrimônio líquido  429.937 433.542 429.937 433.542
Participação sócios não controladores  - - 141.449 48.428
Patrimônio líquido dos sócios 
 não controladores  - - 141.449 48.428
Total passivo e patrimônio líquido  500.766 618.439 943.724 967.316

Demonstração do Resultado     Controladora    Consolidado
  2018 2017 2018 2017
Receita líquida  133.787 91.751 153.893 112.392
(-) Custo dos produtos vendidos  (124.682) (90.840) (79.649) (54.139)
Lucro bruto  9.105 911 74.244 58.253
Despesas gerais e administrativas  (7.482) (2.446) (47.036) (60.818)
Outras receitas (despesas) 
 operacionais líquidas  17.153 487 1.793 (3.270)
Resultado de equivalência patrimonial  (2.733) (22.590) 7.405 4.918
Resultado operacional  16.043 (23.638) 36.406 (917)
Receitas financeiras  16.548 11.515 17.409 12.769
Despesas financeiras  (30.220) (17.938) (50.958) (41.116)
Resultado financeiro líquido  (13.672) (6.423) (33.549) (28.347)
Resultado antes do IR e da CS  2.371 (30.061) 2.857 (29.264)
IR e contribuição social  (5.976) 3.278 (8.101) 4
Resultado líquido do exercício  (3.605) (26.783) (5.244) (29.260)
Resultado líquido exercício controladores  - - (3.605) (26.783)
Resultado líquido do exercício 
 não controladores  - - (1.639) (2.477)

Pedro Henrique David
Diretor de Controladoria/Administrativo - CPF: 112.612.898-89

Jonatas Luis Brita da Silva
Contador - CT - CRC 1SP213574/O-8.

Luiz Antonio Fernandes - Diretor e Administrador - CPF - 533.032.458-00 Luis Carlos Fortes Bazaga - Contador - CRC-1-SP130363/O-4

Cirurgica Fernandes - Comércio De Materiais Cirúrgicos e Hospitalares Sociedade Limitada - CNPJ nº 61.418.042/0001-31
Demonstrações Financeiras dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2.018 e 2.017 (Em R$)

Balanço Patrimonial: Ativo  2.017 2.018
Ativo Circulante  150.105.737,67 180.849.526,53
Caixa  68.712,76 92.375,92
Bancos C/Movimento  1.593.442,69 2.262.540,64
Aplicações Financeiras  35.459.312,14 26.269.973,06
Duplicatas a Receber  45.331.473,78 53.357.900,24
Impostos a Recuperar  2.509.530,21 9.188.148,52
Depositos Judiciais  2.778.657,75 2.891.152,32
Adiantamentos Diversos  1.040.982,45 1.168.696,87
Importação em Andamento  9.197.731,95 2.274.237,61
Outros Debitos  34.883,21 38.804,30
Estoque  52.091.010,73 83.305.697,05
Ativo não Circulante  42.903.087,49 41.938.316,61
Depósito Judicial  681.463,01 703.611,23
Imobilizado  42.198.836,08 41.211.916,98
Imóveis  47.629.190,22 47.629.190,22
Veículos  195.417,16 195.417,16
Moveis Utensílios e Instalações  3.553.622,64 3.591.263,12
(-)Depreciação Acumulada  (9.179.393,94) (10.203.953,52)
Intangivel: Marcas e Patentes  22.788,40 22.788,40
Total do Ativo  193.008.825,16 222.787.843,14

Balanço Patrimonial: Passivo  2.017 2.018
Passivo Circulante  40.728.132,01 40.419.182,73
Fornecedores  16.122.901,84 13.176.910,12
Contas a Pagar  816.790,54 872.394,59
Obrigações Fiscais  5.797.938,68 6.923.899,63
Obrigações Sociais  657.547,77 786.583,45
Provisões .  2.342.307,57 2.477.652,88
Juros de Capital Proprio  6.865.128,72 7.482.905,00
Adiantamento Diversos  1.582.314,09 -
Provisão IR  5.425.972,34 7.063.240,66
Provisão CSLL  1.117.230,46 1.635.596,41
Passivo não Circulante  2.000.000,00 -
Lucros e Dividendos a Pagar  2.000.000,00 -
Patrimônio Líquido  150.280.693,15 182.368.660,41
Capital Social Integralizado  40.000.000,00 40.000.000,00
Ajuste de Avaliação Patrimonial  15.051.898,09 15.051.898,09
Lucros Acumulados  57.479.432,46 87.893.044,55
Lucro do Exercício  37.749.362,60 39.423.717,77
Total do Passivo  193.008.825,16 222.787.843,14

Demonstrativo do Resultado  2.017 2.018
Receita  275.841.833,51 305.325.008,23
Receita sobre Revenda de Mercadorias  335.609.330,27 373.102.393,50
Dedução de Receita: Devolução Venda  (2.137.212,01) (3.079.785,49)
ICMS Sobre Venda  (28.889.329,99) (31.802.250,42)
Outros Impostos Sobre Venda  (28.740.954,76) (32.895.349,36)
(-) Custo de Mercadoria Vendida  (163.181.499,94) (193.810.955,62)
Lucro Operacional  112.660.333,57 111.514.052,61
Despesas Operacionais  (54.255.429,40) (56.157.378,98)
Despesas Administrativas  (51.730.653,37) (51.293.975,60)
Despesas Financeiras  (2.378.744,80) (4.647.945,05)
Despesas Tributárias  (146.031,23) (215.458,33)
Receitas Financeiras  3.760.836,70 1.196.476,14
Outras Receitas Operacionais  3.070.521,46 12.005.760,59
Outras Despesas Operacionais  (8.076.622,02) (8.803.417,65)
Lucro antes do IR  57.159.640,31 59.755.492,71
(-)Provisão para IR  (14.265.910,08) (14.943.481,58)
(-)Provisão da CSLL  (5.144.367,63) (5.388.293,37)
Lucro Líquido do Exercício  37.749.362,60 39.423.717,77

Demonstração das Mutações  Capital Ajuste de Avaliação Reservas Prejuízos Distribuição Total Patrimô-
 do Patrimônio Líquido  Social Patrimonial de Lucros Acumulados de Lucros nio Líquido
Saldo em 31/12/2017  40.000.000,00 15.051.898,09 122.228.795,06 - 27.000.000,00 150.280.693,15
Transferência Distribuição de Lucros  - - (27.000.000,00) - (27.000.000,00) -
Resultado do Exercício  - - 39.423.717,77 - 7.335.750,51 -
Saldo em 31/12/2018  40.000.000,00 15.051.898,09 134.652.512,83 - 7.335.750,51 182.368.660,41
O Patrimônio Líquido em 31/12/2017 é de R$ 182.423.660,41, correspondente a R$ 40.000.000,00 de Capital Social, com ajuste de avaliação patrimonial 
de imóvel comercial R$ 15.051.898,09, aumento de R$ 39.423.717,77 em Reservas de Lucros, onde R$ 39.423.717,76 é o Resultado do Exercício. Em 
2018 houve distribuição de Lucros de R$ 7.335.750.51.

Notas Explicativas
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstração 
do Fluxo de Caixa: Estruturadas em conformidade com as Normas Brasi-
leiras de Contabilidade aplicáveis às Sociedades Cooperativas em decor-
rência da obrigatoriedade da convergência às Normas Internacionais de 
Contabilidade, instituída pela Lei 11.638/07 e alterada pela Lei 11.941/09. 
Regime de Escrituração: Foi adotado o regime de competência para o re-
gistro das mutações patrimoniais. A aplicação desse regime implica no reco-
nhecimento das receitas, custos e despesas quando ganhas ou incorridas, 
independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. As sobras 
ou perdas do ato cooperativo, bem como os lucros ou prejuízos do ato não 
cooperativo, foram apuradas de acordo com as operações, sendo que para 
bens de produção a proporcionalidade foi apurada com base na produção 
entregue e comercializada; para bens de fornecimento e serviços a propor-
cionalidade foi apurada com base no fornecimento. 

Demonstração de Fluxo de Caixa pelo Método Direto
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes (01)  346.677.935,55
Pagamentos a fornecedores e empregados (02)  (222.315.084,88)
Caixa gerado pelas operações  124.362.850,67
Despesas Financeiras (03)  (892.787,61)
Descontos Concedidos (03a)  (203.655,16)
Descontos Obtidos (03b)  295.984,74

Despesas Operacionais (04)  (45.743.596,51)
Imposto de renda e contribuição social pagos (05)  (17.477.643,12)
Demais Impostos (05a)  (53.578.119,55)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais  6.763.033,46

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Rendimento Aplicação Financeira (06)  1.196.476,14
Compra de ativo imobilizado (07)  (61.616,72)
Recebido pela venda de imobilizado (08)  1.583,32
Juros recebidos (09)  548.453,31
Dividendos Pago (11)  (9.515.902,78)
Pagamento de Juros sobre Capital próprio (12)  (6.865.128,80)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento  (60.439.732,04)
Aumento/ Diminuição nas Disponibilidades  (7.933.102,07)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  36.557.991,69
Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período  28.624.889,62
Saldo inicial de caixa do exercício de R$36.557.991,69. Houve Recebimen-

to de Clientes (01) no montante de R$346.677.935,55, onde foram gastos 
com fornecedores (nacionais e estrangeiros) e empregados (02) o valor de 
R$222.315.084,88, restando um caixa operacional de R$124.362.850,67. 
Do caixa operacional foram deduzidos Despesas Financeiras (03+03ª) 
R$1.096.442,80, somado os Descontos Obtidos (03b) R$295.984,74, de-
duzidos Despesas Operacionais (04) R$45.743.596,51, IR e CS Pagos (05) 
R$17.477.643,12, Demais Impostos (05a) R$53.578.119,55 restando um cai-
xa líquido de atividades operacionais de R$6.763.033,46. Houve Rendimentos 
de Aplicação Financeiras (06) no valor de R$1.196.476,14, tivemos compra 
para o ativo imobilizado deduzindo (07) R$61.616,72. Obtivemos ganho na 
venda do ativo imobilizado totalizando (08) o valor de R$1.583,32, juros rece-
bidos no valor de (09) R$548.453,31, pagamento de Dividendos (11) no valor 
de R$9.515.902,78 e por fim pagamento de Juros sobre Capital próprio (12) 
no valor de R$6.865.128,80. Com estas operações a sociedade obteve uma 
diminuição nas disponibilidades no caixa de R$7.933.102,07. Com as muta-
ções apontadas o caixa ao final do exercício encerrou em R$28.624.889,62.
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 nº 816, contendo uma área privativa coberta de 355,20m²; 
área privativa de vagas de garagem (correspondente a 5 vagas) de 56,99m²; área total de 412,19m²; área comum coberta de 144,58m²; área comum descoberta 
de 102,59m²; área total comum de 247,17m²; perfazendo a área total de 659,36m²; correspondendo-lhes uma fração ideal no terreno de 3,7885%. Cabendo 

 com auxílio de manobrista, 
além do deposito nº 24 do mesmo subsolo. Objeto de matricula nº 202.519 do 9º Cartório de registro de imóveis de São Paulo .  

 

EXPRESSO DO SUL S/A
CNPJ/MF ° 04.080.646/0001-87 

Ativo 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 23.318 19.187
Contas a receber
. Clientes locais 3.331 2.663
. Partes relacionadas 368 321

3.699 2.984
Estoques 263 268
Impostos a Recuperar 26 259
Outros Créditos 552 541
Total do ativo circulante 27.858 23.240
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
. Impostos a recuperar 56 56
. Créditos de tributos diferidos (CSLL e IRPJ) 2.900 272
. Depósitos judiciais 1.402 1.407

4.358 1.735
Imobilizado 202 8.461
Total do ativo não circulante 4.560 10.196
Total 32.418 33.436

Relatório da Administração: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias e exigência legal, esta Diretoria tem a satisfação de apresentar aos Senhores, as 
Demonstrações Financeiras, relativas aos exercícios de 2018 e 2017. São Paulo, 20 de Março de 2018. A Diretoria.

 
em 31 de dezembro de 2018 e 2017  (Valores expressos em milhares de reais)

31/12/2018 31/12/2017
Receita Operacional Liquida 28.766 29.426
Custos dos Serviços Vendidos (20.089) (19.525)
Lucro Operacional Bruto 8.677 9.901
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas Administrativas (1.785) (1.413)
Despesas Comerciais (2.594) (3.502)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais (6.330) (762)
Total (despesas) receitas operacionais (10.709) (5.677)
Lucro (prejuízo) operacional, exceto 

(2.032) 4.224
Resultado financeiro líquido (despesa) 
 receita financeira 920 983
Lucro (prejuízo) antes dos impostos (1.112) 5.207
(Despesas) receitas de impostos (IRPJ e CSLL)
(Despesas) de impostos (IRPJ e CSLL) correntes (2.681) (1.320)
(Despesas) receitas de impostos (IRPJ e CSLL) diferidos 2.629 (446)
Total de (despesas) receitas de impostos 
 (IRPJ e CSLL) (52) (1.766) 
Lucro (prejuízo) Líquido do Exercício (1.164) 3.441
Lucro (prejuízo) por cotas-R$ (0,08) 0,23

 
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

Reservas de Lucros
Ca-

pital 
Social

Re-
serva 
Legal

Reserva de  
Retenção 
de Lucros

Lucros 
acumu-

lados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 15.100 123 2.346 - 17.569
Ajustes de exercícios anteriores 
 (Depreciação Societária) - - - 3.137 3.137
Lucro líquido do exercício - - - 3.441 3.441
Reserva Legal - 172 - (172) -
Dividendos obrigatórios - - (817) (817)
Transferência para reserva de lucros - - 5.589 (5.589) -
Lucros distribuídos - - (1.500) - (1.500)
Saldos em 31 de Dezembro de 
 2017 anteriormente apresentado 15.100 295 6.435 - 21.830
Reversão da depreciação no exer-
 cício anteriormente contabilizada - - (4.531) - (4.531)
Saldos em 31 de Dezembro
 de 2017 ajustados 15.100 295 1.904 - 17.299
Prejuízo líquido do exercício - - - (1.164) (1.164)
Transferência do prejuízo contra 
 a reserva de lucros - - (1.164) 1.164 -
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 15.100 295 740 - 16.135

Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Empréstimos e Financiamentos 990 1.671
Fornecedores a pagar
. Fornecedores nacionais 554 782
. Partes relacionadas 684 1.039

1.238 1.821
Salários, encargos e obrigações sociais 1.149 780
Impostos a recolher, exceto CSLL e IRPJ 885 809
Impostos de renda e contribuição social 716 704
Adiantamentos recebidos de clientes 2.146 2.016
Outras Passivos 19 15
Total do passivo circulante 7.143 7.816
Não Circulante
Empréstimos e Financiamentos 462 509
Obrigações Sociais 148 148
Provisões de tributos diferidos (CSLL e IRPJ) 2.334
Provisão para passivos contingentes 8.530 799
Total do passivo não circulante 9.140 3.790
Patrimônio Líquido
Capital Social Realizado 15.100 15.100
Reservas de Lucros 1.035 6.730
Total do patrimônio líquido 16.135 21.830
Total 32.418 33.436

 
em 31 de dezembro de  2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Lucro líquido do exercício (1.164) 3.441
Depreciação/Amortização 8.347 2.859
Ajuste depreciação societária - (2.111)
Imposto de renda e contr. social – diferidos (2.629) 446
Provisão para riscos fiscais, trabalhistas e outros 7.731 799
Encargos sobre empréstimos, financiamentos e outros 56 120
Resultado da alienação de bens do imobilizado (2.255) (1.100)
Lucro líquido do exercício ajustado 10.086 4.454
(Aumento) redução dos ativos:
Clientes e operações a receber (714) (387)
Depósitos judiciais 5 (111)
Estoques 5 91
Impostos a recuperar 233 (51)
Outros créditos (11) (336)
Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores (583) (124)
Salários, Encargos e Obrigações sociais 369 (50)
Obrigações fiscais 87 813
Outros passivos (6.730) 226
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 2.747 4.525
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado (88) (84)
Recebimento da alienação de imobilizado 2.255 1.100
Caixa líquido usado nas atividades de investimento 2.167 1.016

Variação liquida em financiamentos (783) (1.421)
Dividendos pagos - (2.317)

(783) (3.738)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 4.131 1.803
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 19.187 17.384

23.318 19.187
Redução líquida de caixa e equivalente de caixa 4.131 1.803

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil e nas normas internacionais de contabilidade (IFRS) e 
(IASB), implantadas através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 
e embasadas pelas Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09, atendendo às normas 
tributárias pertinentes. As Notas Explicativas na íntegra e o Relatório dos Audito-
res Independentes sobre as Demonstrações Financeiras da RSM Brasil Auditores 
Independentes SS, encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede 
da Empresa.

DIRETORIA
Gustavo Nader Damião Rodrigues

Diretor Presidente
Fernando Maurício Araujo Guimarães

Diretor Executivo
Andre Luiz Ribeiro Constantino, CONTADOR - CRC RJ nº RJ-091126/O-1

ISEC SECURITIZADORA S.A. - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08 - NIRE 35.300.340.949
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários

da 5ª e 6ª Séries da 2ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A.
Ficam convocados os Titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 5ª e 6ª Séries da 2ª Emissão da ISEC 
SECURITIZADORA S.A. (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 16.1, em especial a cláusula 
16.4, do Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 5ª e 6ª Série da 
2ª Emissão da Securitizadora (“TS”) a reunirem-se em 2ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a 
realizar-se no dia 09/05/2019, às 10:00h, na Rua Tabapuã, nº 1.123, cj. 215, Itaim Bibi, Itaim Bibi – São Paulo – SP, 
para discutir e/ou deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Avaliar e aprovar, se for o caso, a contratação de parecer 
de assessor jurídico altamente qualifi cado para defender as garantias do CRI; e 2. Tomar conhecimento do status das 
ações judiciais que envolvem as garantias do CRI e a recuperação do investimento dos investidores. A Securitizadora 
deixa registrado, para fi ns de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em segunda convocação é com 
qualquer número dos CRI em circulação, sendo que o quórum de deliberação é pela maioria simples dos CRI presentes 
na assembleia. Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento 
público ou particular, acompanhada de cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais 
documentos necessários para a verifi cação dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos 
e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de 
fi rma ou abono bancário do signatário. Para que a verifi cação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma 
efi caz, solicitamos que os instrumentos de mandato com poderes para representação e voto na referida assembleia 
sejam encaminhados à Securitizadora e à GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários 
Ltda. (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para  juridico@isecbrasil.com.br e gdc@gdcdtvm.com.br e ou (ii) enviados 
diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em 
relação à data de realização da assembleia, devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos 
do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à 
Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 01 de maio de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000085-76.2011.8.26.0009. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de São Paulo, Dr(a). Cristiane Sampaio
Alves Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AMANDA GABRIELLA LOPES DE SOUZA, RG
34208026-X, CPF 305.492.778-46, que lhe foi proposta uma ação de Apreensão e Depósito de Coisa
vendida com Reserva de Domínio por parte de Armando Ascenção Froz, visando a apreensão e depósito
em mãos do autor, do veículo que se encontra em poder do réu, marca CHEVROLET, modelo ASTRA, ano 2004/
2005, cor PRATA, placas DOC4800, em decorrência da inadimplência da 3ª parcela e seguintes, do contrato
de compra e venda, assinado pelas partes em 05/04/2010. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para, dentro de cinco dias e sob pena de revelia, que fluirá após
o decurso do prazo do presente edital, contestar a ação ou requerer a purgação da mora se houver pago mais
de quarenta por cento do preço. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de abril de 2019.

1º Ofício Cível do Forum Regional II - Santo Amaro- SP. Foro Regional II - Santo Amaro - Comarca de São Paulo  
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº1058434-66.2017.8.26.0002 O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 1ªVara 
Cível,do Foro Regional II-Santo Amaro,Estado de São Paulo,Dr(a).Carolina Nabarro Munhoz Rossi,na forma da Lei,etc.FAZ 
SABER a(o) ESTANISLAU CIASCA,inscrito no CPF sob o nº.023.720.378-20 com endereço cadastrado nos órgãos públicos da 
Rua João Alvares Soares, 2001 Campo Belo, CEP:04609-005 e VITANTONIO PASCALICHIO, inscrito no CPF sob o nº. 
098.333.828-00 com endereço cadastrado nos órgãos públicos da Rua Cardoso de Siqueira,48 Aclimação,CEP:01530-090,da 
Rua Cardoso de Siqueira,48 Aclimação São Paulo SP,CEP:01530-090,GIUSEPPE D APRILLE, CPF: 113.720.608-04; Rua Estado 
de Israel, 465 131, Vila Clementino, São Paulo, SP, CEP:04022-001; LUCRÉCIA D ALESSO DAPRILE, CPF: 113.720.608-04, Rua 
Estado de Israel, 465 A 131 Vila Clementino São Paulo,Sp,CEP:04022-0001,JOSE VANIN,CPF:098.333.668-72;AV. Mercurio, 222 
BRÁS SP,CEP:03007-090,ANA VANIN PASCALICCHIO,CPF:011.817.408-86; -91, Rua Emilio 
Mallet,691,apto 121;Tatuapé-SP,CEP:03320-000, CPF 644.075.788-15,Rua Cardoso Siqueira, 58 
Aclimação, São Paulo/SP, CEP:01530-090 ; ESPOLIO DE MARIA ELVIRA BAPTISTA DOS SANTOS CIASCA; CPF 015.887.265-
76, Rua Tibirisa, 639, São Paulo SP, CEP: 04622-011 e ESPÓLIO DE MARIA PASCALICHIO VANIN; CPF 162.916.788-61, Rua 
Arthur Azevedo, 1231, 132, Pinheiros, São Paulo- SP, CEP: 05404-013; que foi proposta uma ação Adjudicação Compulsória por 
ELISABETE DE LIMA SANTOS, brasileira, solteira, portadora da Cédula de Identidade RG nº. 21.358.823-SSP/SP e inscrita no 
CPF sob o nº. 107.172.668-42, tendo por objeto a adjudicação compulsória do imóvel situado na Rua Djalma Hadlech de Castro, 
nº. 101, Vila Império, CEP:04707-040 e possuidor do nº. de contribuinte 120.395.0035-8. Encontrando-se os réus em lugar incerto 
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, 
presumir-se-ão aceitos, pelos réus, como verdadeiros, os fatos articulados pelos autores, caso em que será nomeado curador 
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.                                                       [03,06] 

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO DIGITAL Nº 0001079-
20.2019.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros,
Estado de São Paulo, Dr. Rogério de Camargo Arruda, na forma da Lei, etc, FAZ SABER
a VETRO SYSTEM FABRICAÇÃO DE ESQUEDRIAS ESPECIAIS LTDA, CNPJ
05.704.948/0001-41, na pessoa de seu representante legal, que Fernando Patah ajuizou
ação de Procedimento Comum Direito do Consumidor que, julgada procedente, condenou-
a ao pagamento da quantia de R$ 24.962,53 (fevereiro/2019) e ora encontra-se em vias
de iniciar a fase de Cumprimento de Sentença. Estando a ré em lugar incerto e não sabido,
foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra,
pague o débito atualizado ou apresente bens a penhora, sob pena de, não o fazendo, ser
ele acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 § 1º e 3º do
Código de Processo Civil), quando serão penhorados bens para garantia da execução.
Fica a parte devedora advertida de que, decorrido sem pagamento aquele prazo, terá
início o prazo de quinze dias para, independentemente de penhora e de nova intimação,
oferecer impugnação. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. São Paulo, 19 de março de 2019.          B 03 e 04/05
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EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 1003935-63.2017.8.26.0704. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível - Seguro. Requerente: Sul America Cia de Seguro Saude. Requerido: Clovis Machado de Campos Assessoria
e Consultoria S/c Ltda - Me. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003935-63.2017.8.26.0704.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo
Baccarat Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CLOVIS MACHADO DE CAMPOS ASSESSORIA E CONSULTORIA
S/C LTDA - ME, CNPJ 04.030.668/0001-32, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte
de Sul America Cia de Seguro Saude, alegando em síntese: ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento Comum,
objetivando a quantia de R$ 6.882,15 (junho de 2017), decorrente do Título n° 91905800, decorrente do Contrato
de Seguro - Apólice n° 43002. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO,
por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso
do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de março de 2019.                 04 e 07 / 05 / 2019

17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 17º Ofício Cível. Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo
n° 1092237-37.2017.8.26.0100. A Dra. Luciana Biagio Laquimia, Juíza de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central
da Capital/SP, Faz Saber a Midiasprint JEF Comercio e Serviços de Informática EIRELI (CNPJ. 03.725.104/0001-51)
e Luis Fernando Baute (CPF. 163.076.228-81), que Banco Santander (Brasil) S/A lhes  ajuizou ação de Execução,
objetivando a quantia de R$ 125.335,71 (maio de 2018), representada pela Cédula de Crédito Bancário n°
4263000006100300170. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir
dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou
em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em
penhora o arresto procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 646,44. Decorridos os prazos supra,
no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e
publicado. SP, 12/04/2019.                                                                                                     04 e 07 / 05 / 2019.

PHD Construções, Empreendimentos e Participações S.A.  –  CNPJ nº 57.214.363/0001-47  –  NIRE 35-3.0049385.1
Extrato da Ata da AGE realizada em 22/03/2019

Local e Horário: na sede da “Companhia”, localizada na cidade de São Paulo, SP, às 9h (nove horas). Convocação e Presença: dispensadas as for-
malidades de convocação face à presença de acionistas representando a totalidade do capital. Mesa: Muriel Matalon, Presidente. Michele Matalon, 
Secretária. Ordem do Dia: (i) alteração da sede social; (ii) aumento do capital social; e (iii) alteração e consolidação do Estatuto Social. Deliberações: 
por unanimidade, observadas as restrições legais ao exercício do direito de voto e sem qualquer reserva, ressalva, oposição ou protesto dos presentes, 
foram adotadas as seguintes deliberações: 1. Aprovar a alteração da sede social que passará a ser na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Cardeal Arcoverde, 359, conjunto 22, CEP 05407-000, com a consequente alteração do Artigo 3º do Estatuto Social, que passará a vigorar com a se-
guinte redação: “Artigo 3º A Companhia tem sede e foro na Cidade e Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Cardeal Arcoverde, 359, conjunto 
22, CEP 05407-000.” 2. Aprovar o aumento de capital da Companhia de R$ 7.925.568,00 para R$ 8.412.855,37, nos seguintes termos: (i) Valor do au-
mento: R$ 487.287,37; (ii) Preço de emissão: R$ 1,6247 por ação, observado que o preço de emissão foi calculado com base no valor patrimonial da ação 
apurado em balancete especialmente levantado para este fim em 31/12/2018; (iii) Número de ações emitidas: 299.925 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal; (iv) Subscrição e Integralização: diante da expressa renúncia da acionista Michele Matalon ao direito de preferência, a acionista 
Muriel Matalon subscreve, neste ato, as 299.925 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal ora emitidas, nos termos do Boletim de Subscrição 
anexo a esta ata (Anexo I), mediante a conferência ao capital social do bem imóvel que se encontra devidamente descrito e caracterizado na matrícula 
nº 86.620 do Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Itu, Estado de São Paulo, a qual faz parte integrante deste instrumento como Anexo II, com a 
seguinte descrição: (o “Imóvel”): [descrição do imóvel]. 3. Aprovar, nos termos do artigo 8º, da Lei das S.A., o valor atribuído pelo Laudo de Avaliação 
para o imóvel doravante conferido ao capital social a título de integralização, o qual faz parte integrante desta ata na forma de Anexo III. 4. Em decor-
rência da deliberação supra, o caput do Artigo 5º do Estatuto Social da Companhia passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º O capital social 
da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 8.412.855,37, dividido em 8.225.493 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.” 
5. Aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia (Anexo IV). 6. Autorizar a administração da Companhia a tomar todas as providências neces-
sárias ao cumprimento das deliberações. Encerramento: nada mais havendo a tratar, tendo sido lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: 
Muriel Matalon, Presidente. Michele Matalon, Secretária. Acionistas: Muriel Matalon e Michele Matalon. São Paulo, 22/03/2019. Os anexos I, II, III e IV, 
encontram-se arquivados na sede da Companhia. Muriel Matalon - Presidente. JUCESP nº 183.074/19-1, em 01/04/2019.
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METAR LOGÍSTICA LTDA.
CNPJ 10.992.167/0001-30

Ativo 31/12/2018 31/12/2017
Circulante Não auditado
Caixa e Equivalentes de Caixa 2.857 1.239
Contas a receber
 Clientes locais 6.712 5.896
 Partes relacionadas 119 178

6.831 6.074
Estoques
Impostos a Recuperar 8 7
Outros Créditos 615 539
Total do ativo circulante 10.311 7.859
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo
 Créditos de tributos diferidos (CSLL e IRPJ) 195 -
 Depósitos judiciais 381 596
 Outros Créditos 14 15

590 611
Imobilizado 848 830
Intangível 89 128
Total do ativo não circulante 1.527 1.569
TOTAL 11.838 9.428

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias e exigência legal, esta Diretoria tem a satisfação de apresentar aos Senhores, as Demonstrações 
Financeiras, relativas aos exercícios de 2018 e 2017. São Paulo, 22 de Março de 2018. A Diretoria.

Balanços Patrimoniais - Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)
Passivo e Patrimônio Liquido 31/12/2018 31/12/2017
Circulante Não auditado
Fornecedores a pagar
 Fornecedores nacionais 750 1.002
 Partes relacionadas 2.580 898

3.330 1.900
Salários, encargos e obrigações sociais 1.353 1.293
Impostos a recolher, exceto CSLL e IRPJ 616 598
Impostos de renda e contribuição social 425 367
Adiantamentos recebidos de clientes 74 15
Outros contas a pagar 30 119
Total do passivo circulante 5.828 4.292
Não Circulante
Partes relacionadas - 6.652
Provisão para passivos contingentes 574 -
Total do passivo não circulante 574 6.652
Patrimônio Líquido
Capital Social Realizado 100 100
Reservas de Lucros 5.336 (1.616)
Total do patrimônio líquido 5.436 (1.516)
Total do Passivo e do Patrimônio Líquido 11.838 9.428

 
31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

31/12/2018 31/12/2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais Não auditado
Lucro líquido do exercício 6.952 3.441
Depreciação/Amortização 205 166
Imposto de renda e contribuição social sobre lucro diferidos (195) -
Provisão para contingências 574 -
Lucro líquido do exercício ajustado 7.536 3.607
(Aumento) redução dos ativos:
Clientes e operações a receber (758) (1.628)
Depósitos judiciais 216 (379)
Impostos a recuperar - (3)
Outros créditos (76) (288)
Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores (252) 168
Salários, Encargos e Obrigações sociais 60 224
Obrigações fiscais 76 200
Partes relacionadas (4.969) (2.917)
Outros passivos (31) 62
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas) 
atividades operacionais 1.802 (954)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição de ativo imobilizado (184) (525)
Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimentos (184) (525)
Aumento (Diminuição) Líquido de Caixa e 
Equivalente de Caixa 1.618 (1.479)
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 1.239 2.718
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 2.857 1.239
Aumento (diminuição) líquido de Caixa e 
Equivalentes de Caixa 1.618 (1.479)

31/12/2018 31/12/2017
Não auditado

Receita Operacional Liquida 42.165 36.964
Custos dos Serviços Vendidos (18.551) (18.533)
Lucro Operacional Bruto 23.612 18.431
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas Administrativas (5.551) (4.654)
Despesas Comerciais (8.877) (8.802)
Outras Receitas (Despesas) Operacionais (606) 18
Total (despesas) receitas operacionais (15.034) (13.438)

8.580 4.992
Resultado financeiro líquido (despesa) receita financeira (235) (163)
Lucro antes dos impostos 8.345 4.829
(Despesas) receitas de imposto de renda (IRPJ) de 
contribuição social sobre o lucro (CSLL)
Impostos de renda e cont. social correntes (1.588) (1.388)
Impostos de renda e cont. social diferidos 195 -
Total de (despesas) de IRPJ e de CSLL (1.393) (1.388)
Lucro Líquido do Exercício 6.952 3.441
Resultado por cotas - R$ 69,52 34,41

Reservas de Lucros
Capital Social Reserva de Retenção de Lucros Lucros acumulados Total

Saldos em 31 de Dezembro de 2016 não auditados 100 3.149 (8.206) (4.957)
Lucro líquido do exercício   3.441 3.441
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 não auditados 100 3.149 (4.765) (1.516)
Lucro líquido do exercício   6.952 6.952
Saldos em 31 de Dezembro de 2018 100 3.149 2.187 5.436

Diretoria
Gustavo Nader Damião Rodrigues - Diretor Presidente

Marcelo Carvalho Barreto - Diretor Executivo
André Luiz Ribeiro Constantino - CONTADOR – CRC RJ nº RJ-091126/O-1

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil e nas normas internacionais de contabilidade (IFRS) e (IASB), 
implantadas através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e embasadas 
pelas Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09, atendendo às normas tributárias perti-
nentes. As Notas Explicativas na íntegra e o Relatório dos Auditores Independentes 
sobre as Demonstrações Financeiras da RSM Brasil Auditores Independentes SS, 
encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Empresa.
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2018 2017
Resultado antes do IRPJ e CSLL (3.562) (3.089)
Resultado financeiro 6.789 7.676
EBIT 3.227 4.587
Depreciação/amortização/exaustão 17.542 20.961
EBITDA 20.769 25.548
Caixa e equivalentes de caixa 7.778 5.445
Instrumentos financeiros derivativos – ativo circulante – 19
Empréstimos/financiamentos – circulante (28.389) (40.907)
Empréstimos/financiamentos – não circulante (35.313) (29.224)
Arrendamentos financeiros – circulante (720) (1.105)
Arrendamentos financeiros – não circulante (1.383) (466)
Divida Líquida (58.027) (66.238)
EBITDA (nos últimos 12 meses) 20.769 25.548
Total da dívida líquida sobre EBITDA (i) (2,79) (2,59)
(i) Cálculo efetuado com o EBITDA do período   

2018 2017
Receita líquida 116.802 248.487
Custos (105.176) (207.257)
Lucro operacional bruto 11.626 41.230
Receitas (despesas) operacionais (7.416) (39.787)
Despesas comerciais (409) (2.654)
Despesas gerais e administrativas (11.846) (44.065)
Outras receitas operacionais 4.839 6.932
Resultado na alienação dos investimentos – 50
Resultado na alienação do imobilizado (983) 3.094
Lucro antes do resultado financeiro 3.227 4.587
Resultado financeiro (6.789) (7.676)
Resultado antes do IRPJ e CSLL (3.562) (3.089)
Imposto de renda e contribuição social corrente (859) –
Imposto de renda e contribuição social diferido 8.007 1.603
Resultado líquido do exercício 3.586 (1.486)
Número de ações 17.151.065 17.151.065
Resultado líquido básico e diluído por ação (Em Reais) 0,21 (0,09)

Breda Transportes e Serviços S/A
CNPJ/MF nº 05.160.935/0001-59

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

Demonstrações dos Fluxos de CaixaDemonstrações do Valor Adicionado

Demonstrações dos Resultados

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

Ebitda e Dívida Líquida

2018 2017
Ativo: Circulante 48.190 62.355
Caixa e equivalentes de caixa 7.778 5.445
Instrumentos financeiros derivativos – 19
Contas a receber 6.508 18.281
Estoques 1.563 3.801
Tributos a recuperar 2.400 6.188
Partes relacionadas 14.725 17.378
Adiantamentos 9 1
Outros créditos 14.687 10.337
Despesas antecipadas 520 905
Não circulante 242.444 304.022
Realizável á longo prazo 75.788 106.612
Contas a receber 1 –
Partes relacionadas 43.998 60.935
Depósitos 16.445 16.650
Outros créditos 77 61
Tributos diferidos 15.124 28.966
Despesas antecipadas 143 –
investimentos 322 322
Imobilizado 165.160 195.411
Intangível 1.174 1.677
Total do ativo 290.634 366.377
Passivo: Circulante 51.146 103.588
Empréstimos e financiamentos 28.389 40.907
Arrendamentos financeiros 720 1.105
Fornecedores 5.351 13.911
Obrigações tributárias 2.857 4.466
Imposto de renda e contribuição social 181 –
Parcelamentos fiscais – 13.605
Obrigações trabalhistas 4.521 7.959
Adiantamentos 1.439 1.556
Outras obrigações 2.068 910
Partes relacionadas 5.620 19.169
Não circulante 123.586 140.845
Empréstimos e financiamentos 35.313 29.224
Arrendamentos financeiros 1.383 466
Obrigações tributárias 17.237 16.551
Tributos diferidos 47.335 55.772
Parcelamentos fiscais – 271
Partes relacionadas 10.992 18.712
Passivos contingenciais 11.326 19.849
Patrimônio líquido 115.902 121.944
Capital social 120.369 120.369
Reserva legal 179 –
Retenção de lucros – 1.575
Prejuízos acumulados (4.646) –
Total do passivo e patrimônio líquido 290.634 366.377

Reservas de lucros
Capital 
social

Reservas
de capital

Reserva
legal

Retenção
de lucros

Prejuízos
acumulados

Resultado
do exercício Total

Saldos em 31/12/2016 120.369 210 3.615 19.867 – – 144.061
Resultado líquido do exercício – – – – – (1.486) (1.486)
Retenção de lucros – – (1.486) – – 1.486 –
Ajuste de períodos anteriores – (210) (2.129) (18.292) – – (20.631)
Saldos em 31/12/2017 120.369 – – 1.575 – – 121.944
Resultado líquido do exercício – – – – – 3.586 3.586
Absorção de prejuízo – – – (1.575) 1.575 – –
Prejuízos acumulados – – – – 3.586 (3.586) –
Ajuste de períodos anteriores – – – – (7.588) – (7.588)
Reserva legal – – 179 – (179) – –
Distribuição de dividendos – – – – (852) – (852)
Distribuição de dividendos – excedente ao mínimo obrigatório – – – – (1.188) – (1.188)
Saldos em 31/12/2018 120.369 – 179 – (4.646) – 115.902

Atividades operacionais 2018 2017
Resultado antes do IRPJ e CSLL ajuste para reconciliar
o resultado líquido ao caixa gerado pelas atividades
operacionais (3.562) (3.089)

Depreciação 17.039 20.623
Amortização 503 338
Custo na alienação de investimentos – 50
Custo na alienação do imobilizado 20.515 29.114
Provisão/Reversão de contingências (8.523) 14.092
Ganhos/Perdas com instrumentos financeiros – Swap – 94
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosas – (17.225)
Resultado líquido ajustado 25.972 43.997
Variações no ativo 27.616 (6.446)
Estoques 2.238 (72)
Contas a receber 11.772 7.503
Tributos a recuperar 17.533 (4.305)
Depósitos 205 (2.493)
Adiantamentos (8) 121
Outros créditos (4.366) (7.260)
Despesas antecipadas 242 26
Tributos diferidos – 34
Variações no passivo (33.593) 14.120
Fornecedores (8.560) 4.498
Obrigações trabalhistas (3.438) (7.304)
Obrigações tributárias (1.353) 7.521
Imposto de renda e contribuição social 181 –
Parcelamentos fiscais (21.464) 13.876
Adiantamentos (117) (3.648)
Outras obrigações 1.158 (823)
Caixa gerado pelas atividades operacionais 19.995 51.671
Imposto de renda e contribuição social pagos (762) –
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 19.233 51.671
Atividades de investimentos
Instrumentos financeiros derivativos 19 (19)
Partes relacionadas 19.590 (20.583)
Outros investimentos – (50)
Aquisição de imobilizado (7.303) (25.309)
Aquisição no intangível – (2.012)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades 
de investimentos 12.306 (47.973)

Atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos (3.021) (15.335)
Arrendamentos financeiros 532 (229)
Instrumentos Financeiros Derivativos – (95)
Partes relacionadas (21.269) 25.073
Dividendos (2.040) (8.847)
Caixa líquido (consumido) gerado pelas atividades 
de financiamentos (25.798) 567

Acréscimo líquido de caixa e equivalentes de caixa 5.741 4.265
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 2.035 (2.230)
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 7.776 2.035
Acréscimo líquido de caixa e equivalentes de caixa 5.741 4.265

2018 2017
Receitas 139.607 281.110
Receita dos serviços prestados 139.524 277.966
Outras receitas (918) 3.144
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 1.001 –
Insumos adquiridos de terceiros (64.409) (151.747)
Custo dos serviços prestados (50.306) (97.654)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (12.395) (35.766)
Perda/Recuperação de valores ativos (1.708) (18.327)
Valor adicionado bruto 75.198 129.363
Depreciação e amortização (17.542) (20.961)
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia 57.656 108.402
Valor adicionado recebido em transferência 13.877 25.462
Receitas financeiras 447 606
Outras 13.430 24.856
Valor adicionado total a distribuir 71.533 133.864
Distribuição do valor adicionado: Pessoal 37.792 84.341
Remuneração direta 26.272 60.436
Benefícios 9.768 18.653
FGTS 1.752 5.252
Impostos, Taxas e contribuições 21.564 41.693
Federais 4.429 22.401
Estaduais 14.199 15.674
Municipais 2.936 3.618
Remuneração de capitais de terceiros 8.591 9.316
Juros 5.962 7.495
Aluguéis 1.355 1.034
Outras remunerações de capitais de terceiros 1.274 787
Remuneração de capitais próprios 3.586 (1.486)
Resultado líquido do exercício 3.586 (1.486)
 71.533 133.864

1. Informações sobre a compahnhia – A Breda Transportes e Serviços 
S.A, (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital nacional fechado, 
do Grupo Comporte, com sede social localizada na Av. Dom Jaime de Bar-
ros Câmara, 300 – sala 9, Planalto, São Bernardo do Campo, no Estado de 
São Paulo. Fundada em 26/06/2002, tem por objeto principal o transporte 
público coletivo de passageiros, sejam em linhas regulares ou sob forma de 
fretamento contínuo ou eventual, em qualquer parte do território nacional. 
A Companhia mantém suas permissões reguladas pelo poder Concedente, 
em que o Serviço Público de Transporte Rodoviário Interestadual de Pas-
sageiros é regulado pelo Poder Concedente Federal, o Serviço Público de 
Transporte Rodoviário Intermunicipal pelo Poder Concedente Estadual e o 
Serviço Público de Transporte Rodoviário Municipal pelo Poder Concedente 
Municipal. A emissão das demonstrações financeiras da Companhia foi 
autorizada pelo Conselho de Administração em 26/03/2019. 2. Apresen-

tação das demonstrações financeiras – As demonstrações financeiras 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
em conformidade com os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações 
do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. As demonstrações finan-
ceiras foram elaboradas com base em diversos métodos de avaliação que 
utilizam estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na pre-
paração das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objeti-
vos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determi-
nação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. 
Os itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a 
seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas 
operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e pelo método 
de ajuste a valor presente, as estimativas do valor recuperável dos terrenos 
e edificações, análise do risco de crédito para determinação das perdas 
estimadas com créditos de liquidação duvidosa, assim como a análise dos 

demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para as 
demandas judiciais e administrativas. A liquidação das transações envol-
vendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos regis-
trados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico 
inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas 
e premissas, pelo menos anualmente. 3. Demonstrações Financeiras – 
Completas e auditadas pela RSM Brasil Auditores Independentes estão dis-
poníveis na sede da Empresa para apreciação.

Maria Zélia R. S. França – Diretora
Ricardo Canton – Diretor Operacional

José Mendes – Contador CRC 1-SP 200.580/O-8

Balanços Patrimoniais Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

CNPJ/MF nº 56.007.859/0001-87RÁPIDO  RIBEIRÃO  PRETO  LTDA
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais) 

Demonstrações dos Resultados - Exercícios Findos  
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

31/12/2018 31/12/2017
Receita Operacional Líquida 16.479 16.152
Custo dos serviços prestados (6.773) (6.630)
Lucro bruto 9.706 9.522
(Despesas) receitas operacionais
Despesas administrativas (1.530) (1.279)
Despesas comerciais (818) (832)
Outras (despesas) receitas operacionais líquidas 3.040 2.257
Total (despesas) receitas operacionais líquidas 692 146

10.398 9.668

380 286
Lucro antes dos impostos 10.778 9.954
(Despesas) receitas de impostos (IRPJ e CSLL)
 correntes e diferidas
(Despesas) de impostos (IRPJ e CSLL) correntes (1.769) (1.513)
(Despesas) receitas de impostos (IRPJ e CSLL) diferidas 17 (401)
Total de (despesas) de impostos (IRPJ e CSLL)
 correntes e diferidas (1.752) (1.914) 
Lucro Líquido do Exercício 9.026 8.040
Lucro por quota 1,12 0,99

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido 
 

(Valores expressos em milhares de reais)

Capital 
social

Reserva 
de Ca-

pital

Reser-
va de 

Lucros

Lucros 
Acumu-

lados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2016 8.093 1 750 - 8.844
Ajustes de exercícios anteriores - - - 2.103 2.103
Lucro líquido do exercício - - - 8.040 8.040
Lucros Distribuídos - - (750) (7.300) (8.050)
Transferência para retenção de lucros - - 2.843 (2.843) -
Saldos em 31 de dezembro de 2017 8.093 1 2.843 - 10.937
Lucro líquido do exercício - - - 9.026 9.026
Lucros Distribuídos - - (2.631) (3.111) (5.742)
Transferência para retenção de lucros - - 5.915 (5.915) -
Saldos em 31 de dezembro de 2018 8.093 1 6.127 - 14.221

 
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
31/12/

2018
31/12/

2017
Lucro líquido do exercício 9.026 8.040
Depreciação 1.524 2.269
Ajuste depreciação societária - (1.180)
Imposto de renda e contr. social – Diferidos (17) 401
(Ganho) perdas na alienação de imobilizado (456) (691)
Provisão para perdas em investimentos 12 94
Provisão p/riscos fiscais, trabalhistas e outros 78 (22)
Encargos s/ financiamentos e impostos parcelados 20 34
Lucro líquido do exercício ajustado 10.187 8.945
Variação nos ativos e passivos operacionais
(Aumento) redução dos ativos:
Clientes e operações a receber 115 52
Adiantamentos 13 (9)
Impostos e contribuições a recuperar (7) (14)
Despesas antecipadas 27 (5)
Depósitos judiciais 230 (500)
Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores (83) 44
Salários e encargos 90 (38)
Impostos a recolher (30) (2)
Imposto de renda e cont. social 126 (105)
Partes relacionadas (53) (664)
Outros passivos 186 (290)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 10.801 7.413
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisições de imobilizado (12) (6)
Baixas de Ativo Imobilizado - 205
Recebimento da Alienação do Imobilizado - 895
Caixa líquido (aplicado) nas Atividades de Investimentos (12) 1.094
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Empréstimos e financiamentos (242) (241)
Lucros pagos (5.742) (8.050)

(5.984) (8.291)
(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 4.805 216
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 6.238 6.022
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 11.043 6.238
(Redução) Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa 4.805 216

Ativo 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 11.043 6.238
Contas a receber
. Clientes locais 1.521 1.432
. Partes relacionadas 234 306

1.755 1.738
Estoques 2 -
Impostos a recuperar 77 70
Adiantamentos a fornecedores, despesas antecipadas e 
outros ativos 251 395
Frotas de ônibus destinados à venda - 750
Total do Circulante 13.128 9.191
Não circulante
Realizável a Longo Prazo
. Impostos (IRPJ e CSLL) diferidos ativos 124 -
. Depósitos judiciais 671 797

795 797
Imobilizado 5.507 6.269
Total do Não Circulante 6.302 7.066
Total do Ativo 19.430 16.257

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias e exigência legal, esta Diretoria tem a satisfação de apresentar aos Senhores, as Demonstrações 
Financeiras, relativas aos exercícios de 2018 e 2017.Ribeirão Preto/SP, 20 de Março de 2018. A Diretoria.

Diretoria
Gustavo Nader Damião Rodrigues

Diretor Presidente
Heinz Wolfgang Kumm Júnior

Diretor Executivo – CRA/RJ 02-67490
Andre Luiz Ribeiro Constantino

CONTADOR – CRC RJ nº RJ-091126/O-1

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil e nas normas internacionais de contabilidade (IFRS) e (IASB), 
implantadas através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e embasadas 
pelas Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09, atendendo às normas tributárias perti-
nentes. As Notas Explicativas na íntegra e o Relatório dos Auditores Independentes 
sobre as Demonstrações Financeiras da RSM Brasil Auditores Independentes SS, 
encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Empresa.

Passivo e Patrimônio líquido 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Empréstimos e financiamentos 242 242
Fornecedores a pagar
 Fornecedores nacionais 256 339
 Partes relacionadas 261 314

517 653
Salários, encargos e obrigações sociais 282 192
Impostos a recolher, exceto IRPJ e CSLL 305 335
Impostos (IRPJ e CSLL) devidos correntes 436 309
Outros passivos 694 798
Total do Circulante 2.476 2.529
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 743 985
Provisão para contingências 400 322
Impostos (IRPJ e CSLL) diferidos passivos 1.590 1.484
Total do Não Circulante 2.733 2.791
Patrimônio líquido
Capital 8.093 8.093
Reserva de Lucros 6.128 2.844
Total do Patrimônio Líquido 14.221 10.937
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 19.430 16.257

Pavia Brasil Pavimentos e Vias S.A.
CNPJ/MF nº 02.992.814/001-85 - NIRE 35.300.342.186

Extrato da Assembleia Geral Ordinária realizada em 20/12/2018
Data/hora/local: 20/12/2018, às 10h00, na Rua Jerônimo da Veiga, 
164, 17ª andar, conj. 17 A, Jardim Europa, São Paulo/SP. Presença: 
totalidade dos acionistas. Mesa: Marcelo da Silva Ferreira: presiden-
te; Fernanda Yumi Nakada: secretária. Deliberações: os acionistas 
aprovaram: (i) o Relatório da Administração, as Demonstrações 
Financeiras, o Parecer dos Auditores Independentes e demais do-
cumentos da Administração, todos referentes ao exercício social 
� ndo em 31.12.2017 da Companhia; (ii) e rati� caram o pagamento 
de dividendos � xos aos acionistas titulares de ações preferenciais 
da Companhia, os quais serão pagos tão logo a Companhia tiver 
disponibilidade de caixa ou qualquer outra forma a ser acordada 
entre a Companhia e os acionistas. Com relação ao resultado do 
exercício, os acionistas decidiram reter o lucro líquido, destinando-
-o à conta de reservas, bem como a não distribuir os dividendos 
obrigatórios; e (iii) a reeleição de todos os membros do Conselho 
de Administração da Companhia, por mais três (03) anos, a saber: 
(a) Marcelo da Silva Ferreira, RG nº 20.680.711-9 SSP-SP, CPF/MF nº 
101.473.108-90; (b) Joseph Bonanno, americano, casado, empre-
sário, portador do passaporte nº 201565658; (c) Anthony Thomas 
Colasanti, americano, passaporte nº 203036560; (d) Joseph Ruby 
Bonanno, americano, passaporte nº 52228715; e (e) Ruby Pacheco 
Bonanno, americana, passaporte nº 093893441; todos representa-
dos pelo Sr. Marcelo da Silva Ferreira. Encerramento: Nada mais. 
São Paulo, 20/12/2018. JUCESP nº 216.384/19-9 em 18/04/2019. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Safelca S/A Indústria de Papel
CNPJ 49.051.972/0001-02 - NIRE 35.300.044.819

Assembléia Geral Ordinária
Aos vinte e nove dias do mês de março de 2019, as 10:00 horas, em 
sua sede social na Avenida Otavio Braga de Mesquita, 3748 F, Bairro 
Taboão - Guarulhos/SP - CEP 07140-230, reuniram-se os Srs. Acionis-
tas da Safelca S.A Indústria de Papel., conforme assinatura no livro de 
presença dos acionistas, com quórum de 100% do capital social vo-
tante, dispensando-se das outras formalidades de convocação como 
estabelecido no parágrafo 4° do artigo 124 da Lei 6.404/76. Elegeu-se 
para presidir a reunião o Sr. Antonio Francisco Bonaccorso De Dome-
nico, que convidou o Sr. Haroldo Menezes para secretariá-lo. Ordem 
do Dia: A - Exame discussão e votação sobre o relatório da diretoria 
e demonstrações � nanceiras do exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018; B - Eleição dos membros da diretoria; C - Outros 
assuntos de interesse social. Abrindo-se os trabalhos veri� cou-se que 
o balanço patrimonial e demais demonstrações � nanceiras foram en-
viados a cada um dos acionistas presentes, bem como foram devida-
mente publicados no Diário O� cial do Estado de São Paulo e no jornal
O Dia, na data de 13 de março de 2019, às folhas 30 e 06, respectiva-
mente. Deliberações: A - Aprovado por unanimidade o relatório da 
diretoria, o balanço patrimonial e as demais demonstrações � nancei-
ras, abstiveram-se de votar os legalmente impedidos; B - Reeleitos 
para o período de dois anos como Diretor Presidente o Sr. Antonio 
Francisco Bonaccorso De Domenico, brasileiro, casado, empresário, 
portador da cédula de identidade RG n° 2.410.731-1 SSP/SP e inscrito 
no CPF/MF n° 035.939.678-04, domiciliado na Avenida Otávio Braga 
de Mesquita, 3748- F, Bairro Taboão - Guarulhos/SP - CEP 07140-230 
e para Diretor Administrativo o Sr. Haroldo Menezes, brasileiro, ca-
sado, contador, portador da cédula de identidade RG n° 9.637.586-3 
SSP/SP e inscrito no CPF/MF n° 004.486.988-62, domiciliado a Aveni-
da Otávio Braga de Mesquita, 3748-F, Bairro Taboão - Guarulhos/SP 
- CEP 07140-230; C - Em continuidade aos trabalhos, o Sr. Presidente 
estendeu as palavras aos presente. enfatizando que a empresa: fora 
transformada em sociedade limitada, em ato devidamente registra-
do na JUCESP em 17 de janeiro de 2019, tendo seu novo NIRE sob n° 
3523137820-2, certi� cando o registro sob n° 45.237/19-0. Como nin-
guém mais se manifestou, suspendeu-se a assembleia pelo tempo 
necessário para a lavratura da presente ata. Reaberta a sessão leu-se 
a presente, que em conformidade com o que foi discutido, vai assina-
da pelos Srs. Acionistas. Guarulhos 29 de março de 2019. A presente 
é cópia � el do original. Antonio Francisco Bonaccorso de Domeni-
co - Presidente; AFBD Participações Eireli - Acionista; Haroldo de
Menezes - Secretário. JUCESP nº 226.488/19-6 em 25/04/2019. 

Controladora Consolidado
Ativo 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 28.774 47.292 29.371 47.998
Contas a receber
. Clientes locais 45.841 38.811 45.841 38.811
. Partes relacionadas 1.853 5.167 1.853 5.160

47.694 43.978 47.694 43.971
Estoques 7.067 6.867 7.067 6.867
Impostos a recuperar 3.910 5.123 3.910 5.123
Despesas antecipadas e outros ativos circulantes 3.796 4.148 3.796 4.154
Ativos classificados como mantidos para venda 4.226 7.386 4.226 7.386
Total do Circulante 95.467 114.794 96.064 115.499
Não circulante
Realizável a Longo Prazo
 Adiantamentos-outros 1.205 1.457 1.205 1.458
 Impostos a recuperar 630 742 630 742
 Impostos (IRPJ e CSLL) diferidos ativos 2.594 2.982 2.594 2.982
 Depósitos judiciais 23.386 19.834 23.386 19.834

27.815 25.015 27.815 25.015
Investimento mantido na controlada Metar Locado-
ra de Veículos Ltda. e outros 939 1.231 75 68
Imobilizado 219.490 202.688 219.766 203.156
Intangível 15.786 25.045 15.786 25.045
Total do Não Circulante 264.030 253.979 263.442 253.284
Total do Ativo 359.497 368.773 359.506 368.783

BALANÇOS PATRIMONIAIS - Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)
Controladora Consolidado

Passivo e Patrimônio líquido 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Empréstimos e financiamentos 23.574 24.843 23.574 24.843
Fornecedores a pagar
. Fornecedores nacionais 11.752 12.357 11.752 12.357
. Partes relacionadas 4.358 4.219 4.358 4.219

16.110 16.576 16.110 16.576
Salários, encargos e obrigações sociais 22.499 15.785 22.499 15.785
Impostos a recolher, exceto IRPJ e CSLL 11.482 10.955 11.483 10.955
Impostos (IRPJ e CSLL) devidos correntes 5.377 6.489 5.385 6.489
Dividendos a pagar a acionistas 729 364 729 364
Adiantamentos recebidos de clientes 8.946 7.679 8.946 7.679
Outras contas a pagar 1.841 3.076 1.841 3.076
Total do Circulante 90.558 85.767 90.567 85.767
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 34.601 18.333 34.601 18.333
Impostos a recolher (parcelados), exceto IRPJ e CSLL 4.672 6.274 4.672 6.274
Impostos (IRPJ e CSLL) diferidos passivos 46.420 47.529 46.420 47.529
Provisão para contingências 12.228 12.829 12.228 12.829
Total do Não Circulante 97.921 84.965 97.921 84.965
Patrimônio líquido
Capital social realizado 85.194 85.194 85.194 85.194
Reservas de lucros 80.140 107.163 80.140 107.163
Ajuste de avaliação patrimonial 5.684 5.684 5.684 5.684
Total do Patrimônio Líquido 171.018 198.041 171.018 198.041
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 359.497 368.773 359.506 368.783

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS  - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)
Controladora Consolidado

31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Receita Operacional Líquida 445.108 416.841 445.572 417.932
Custo dos serviços prestados (304.376) (258.421) (304.376) (258.421)
Lucro bruto 140.732 158.418 141.196 159.510
(Despesas) receitas operacionais
Despesas administrativas (41.137) (37.643) (41.338) (37.829)
Despesas comerciais (62.838) (50.130) (62.838) (50.130)
Ganho de equivalência patrimonial 308 2.061 - -
Outras receitas operacionais líquidas 6.301 9.377 6.302 11.186
Total das (despesas) receitas operacionais (97.366) (76.335) (97.874) (76.773)

43.365 82.083 43.322 82.737

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)
Controladora e Consolidada

Reservas de Lucros

Capital Social
Ajustes de  

Avaliação Patrimonial Reserva Legal
Reserva de  

Retenção de Lucros
Lucros  

Acumulados Total
Total do patrimônio líquido 

dos controladores
Saldo em 31 de dezembro de 2016 85.194 5.684 13.373 17.206 94.614 216.071 216.071

Pagamento de juros s/ capital próprio-JSCP - - - - (6.333) (6.333) (6.333)
Lucro líquido do exercício - - - - 51.047 51.047 51.047
Ajustes societários de exercícios anteriores - - - - (94.614) (94.614) (94.614)
Reserva legal - - 2.236 - (2.236) - -
Reserva de lucros a realizar - - - 116.638 (42.478) 74.159 74.159
Distribuição de lucros - - - (42.290) - (42.290) (42.290)

Saldo em 31 de dezembro de 2017 85.194 5.684 15.609 91.554 - 198.041 198.041
Pagamento de juros s/ capital próprio-JSCP - - - - (10.918) (10.918) (10.918)
Lucro líquido do exercício - - - - 28.795 28.795 28.795
Reserva legal - - 894 - (894) - -
Reserva de lucros a realizar - - - 16.983 (16.983) - -
Distribuição de lucros - - - (44.900) - (44.900) (44.900)

Saldo em 31 de dezembro de 2018 85.194 5.684 16.503 63.637 - 171.018 171.018

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

Controladora Consolidado
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2018 31/12/2017
Lucro/(Prejuízo) líquido do exercício 28.795 51.047 28.795 51.047
Depreciação 28.374 23.356 28.567 23.538
Ajuste depreciação societária - (15.496) - (15.496)
Amortização do intangível 156 62 156 62
Amortização de ágio 9.186 8.944 9.186 8.944
Baixa de ágio por expectativa de rentabilidade futura - 11.682 - 11.682
Perda (Ganho) na baixa de bens do ativo imobilizado (6.934) (28.456) (6.934) (28.456)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa-PCLD 352 866 352 866
Imposto de renda e contr. social – diferidos (722) 4.472 (722) 4.472
Ganho de equivalência patrimonial (308) (2.061) - -
Provisão para estoques morosos ou obsoletos 69 1.708 69 1.708
Provisão p/riscos fiscais, trabalhistas e outros (1.141) 2.344 (1.141) 2.344
Encargos s/ financiamentos e impostos parcelados 2.518 956 2.518 956
Lucro líquido do exercício ajustado 60.346 59.423 60.846 61.667
(Aumento) redução dos ativos:
Clientes e operações a receber (7.030) (4.189) (6.737) (4.189)
Adiantamento a fornecedores (195) (582) (195) (582)
Estoques (200) 806 (200) 806
Impostos e contribuições a recuperar 1.324 2.114 1.324 2.114
Despesas antecipadas 318 484 318 484
Outros créditos a receber 4.030 (299) 4.035 (299)
Partes relacionadas 3.314 2.614 3.300 2.614
Depósitos judiciais (3.552) (3.032) (3.552) (3.032)
Aumento (redução) dos passivos:
Fornecedores (605) 1.198 (605) 1.198
Salários e encargos 6.714 2.268 6.714 2.268
Impostos a recolher (2.187) 13.174 (2.188) 13.001
Passivos contingentes (600) 2.344 (600) 2.344
Outros passivos 1.771 (69) 1.771 (795)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 63.448 76.254 60.904 75.485
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisições de imobilizado (52.807) (36.920) (52.807) (37.188)
Aquisição de intangível (83) (135) (83) (135)
Baixas de ativo imobilizado 10.984 640 10.984 642
Lucros recebidos 600 2.060 - -
Caixa Líquido (Aplicado nas) Atividades de 
Investimentos (41.306) (34.355) (41.906) (36.681)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Amortização de empréstimos e financiamentos (15.426) (16.808) (15.426) (16.808)
Captação de empréstimos e financiamentos 30.584 13.973 30.584 13.973
Dividendos pagos (44.900) (42.289) (45.500) (44.350)
Juros pagos sobre capital próprio (10.918) (5.897) (10.918) (5.897)
Caixa Líquido (Aplicado nas) das Atividades de 
Financiamentos (40.660) (51.021) (41.260) (53.082)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa (18.517) (9.122) (22.262) (14.278)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 47.292 56.413 47.998 58.102
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 28.774 47.292 29.371 47.998
Variação do caixa e equivalentes de caixa no exercício (18.517) (9.122) (18.627) (10.104)

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições estatutárias e exigência legal, esta Diretoria tem a satisfação de apresentar aos Senhores, as Demonstrações Financeiras, relativas aos exercícios de 2018 
e 2017. São Paulo, 20 de Março de 2018. A Diretoria.

Diretoria
Gustavo Nader Damião Rodrigues - Diretor Presidente 

Fernando Maurício Araujo Guimarães - Diretor Executivo
Andre Luiz Ribeiro Constantino - CONTADOR 

CRC RJ nº RJ-091126/O-1.

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e nas normas internacionais de contabilidade (IFRS) e (IASB), implantadas através do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC) e embasadas pelas Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09, atendendo 
às normas tributárias pertinentes. As Notas Explicativas na íntegra e o Relatório dos Auditores Indepen-
dentes sobre as Demonstrações Financeiras da RSM Brasil Auditores Independentes SS, encontram-se 
à disposição dos Senhores Acionistas na sede da Empresa.

VIAÇÃO COMETA S.A.
CNPJ/MF nº 61.084.018/0001-03

 
líquido total (12.814) (5.811) (12.695) (5.716)
Lucro antes dos impostos 30.551 76.272 30.627 77.021
(Despesas) receitas de impostos ( IRPJ e CSLL)
(Despesas) de impostos (IRPJ e CSLL) correntes (13.396) (27.086) (13.472) (27.835)
(Despesas) receitas de impostos (IRPJ e CSLL) 
diferidas 722 (4.472) 722 (4.472)
Total das (despesas) de impostos ( IRPJ e de CSLL) (12.674) (31.558) (12.750) (32.307)
Lucro antes da reversão do JSCP 17.877 44.714 17.877 44.714
Reversão do JSCP 10.918 6.333 10.918 6.333
Lucro líquido do exercício 28.795 51.047 28.795 51.047
Lucro por quota em reais (R$) 6,51 11,55 6,51 11,55

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE
MAFALDA DE FREITAS CASTRO, REQUERIDO POR MARCIA DE FREITAS CASTRO - PROCESSO
Nº1087089-11.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Marco Aurélio Paioletti Martins Costa, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 21/02/
2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de MAFALDA DE FREITAS CASTRO, CPF 199.501.188-67, portadora
do quadro demencial (Doença de Alzheimer) declarando-o(a) relativamente incapaz de exercer pessoalmente
os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Marcia de
Freitas Castro. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de abril de 2019.       06 e 16/05

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo 0197630-41.2012.8.26.0100. O Dr. Mauro Sergio Sassettoli,
Juiz de Direito da 7ª Vara Cível do Fórum Central/SP, na forma da Lei, etc... Faz Saber a Netglobalis
Telecomunicações do Brasil Ltda CNPJ: 07.423.760/0001-50 (na pessoa de seus sócios Sr. Billy Silveira
Souto Maior CPF: 087.232.277-70 e Sr. Eber Luglio de Lacerda CPF: 842.732.758-72), que Telefônica Brasil
S/A CNPJ: 02.558.157/0001-62 ajuizou Ação de Cobrança, Procedimento Sumário, objetivando o recebimento
de R$ 20.580,42 (Outubro/2012), representada pelo Contrato de Prestação de Serviços de Telecomunicações
e outras Avenças. Estando a requerida em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 15 dias, a fluir após
os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos articulados. Não sendo
contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 18/04/2019. 04 e 07/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014357-31.2013.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). CLAUDIA
FELIX DE LIMA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ESPÓLIO DE MARIA MACHADO DI GREGORIO,
Português, Viúva, Comerciante, RG 686.571, CPF 937.212.698-53, (Na pessoa de sua inventariante Sra.
Odete Rocha) que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Edifício Jota, objetivando
receber R$62.764,28(Agosto/2018), referente as taxas condominiais e rateios extras de Maio e Agosto e
Dezembro/2009, Janeiro e fevereiro/2010, Maio a Julho/2010, Janeiro/2011, Julho/2012 a Dezembro/2014,
Maio/2016 a Dezembro/2017, da unidade 14 do Edifício Jota, situado á Rua Aluísio de Azevedo, 274 – Santana/
SP. Encontrando-se a inventariante Sra. Odete Rocha, CPF 766.897.608-63, RG 7.889.979-5, em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 29 de Março de 2019. 04 e 07/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0007778-49.2013.8.26.0007. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniella
Carla Russo Greco de Lemos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Espólio de Francisco de Paulo da Silva
Loiola, CPF 489.121.583-68 que Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU, lhe ajuizou ação objetivando a Rescisão de Contrato Cumulada com Reintegração de Posse
do imóvel situado à Rua Vinte e Dois, 45 - B:01 - AP:22B - Fazenda do Carmo - São Paulo/SP, alegando que
os requeridos descumpriram o contrato entabulado entre as partes, caracterizando inadimplência financeira
e ocupação irregular do imóvel. A autora requereu a rescisão do contrato e a consequente reintegração de
posse. Estando os réus em local ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a
fluir após os 20 dias supra, contestem o feito, sob pena de presumirem-se verdadeiros os fatos alegados. Em
caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 24 de abril de 2019. 03 e 04/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011627-48.2018.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Jomar Juarez Amorim, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a TELE WORLD COMERCIO E TELEMARKETING LTDA - EPP, (atualmente denominada Tele
World Comércio e Telemarketing Ltda), CNPJ 01.939.971/0001-64, que Sul América Companhia de Seguro Saúde
lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 48.735,68 (setembro de 2018), representada pelo
Contrato de Seguro Saúde - Apólice n° 19618, Títulos n°s 105467660, 106557910 e 111418491. Estando a
executada em lugar ignorado, expedese edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconheça
o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia
bloqueada judicialmente de R$ 3.923,48. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial
e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS.         03  e 04 / 05 / 2019

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011594-58.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a).
Fatima Cristina Ruppert Mazzo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARA MELLO DE CAMPOS,
Advogada, RG 17.580.500-3, CPF 085.594.188-06, Nascido/Nascida 02/08/1966, com endereço à RUA
CONDE DE IRAJAAPTO.07, 228, VILA MARIANA, CEP 04119-010, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma
ação de Divórcio Litigioso por parte de Robinson Aparecido da Silva, alegando em síntese: que são casados
desde ano de 2000 sob o regime da comunhão parcial de bens e desta união houve o nascimento de um filho,
estão separados de fato desde 2016. Os bens móveis já foram partilhados por ocasião da separação de fato.
Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de março de 2019. 03 e 04/05

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0639662-
16.2000.8.26.0100 ( USUC 905 ). O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Aline Aparecida de Miranda , na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Veridiana Ramos Ortiz
ou Veridiana Ramos Ortiz Leite, Maria Salomé de Carvalho, Espólio de Zeferina Serja de Jesus ou Zeferina Sergia de
Jesus, Espólio de Hildebrando Alves Ribeiro ou Ildebrando Alves Ribeiro, Espólio de Evilázio Eugênio Ribeiro, Espólio
de Rosalina Souza Ribeiro, Espólio de Joaquim Eugênio Silva, Espólio de Maria Joaquina Silva, José Lourenço Araújo,
Emília Nunes ou Emília Nunes de Jesus Araújo, Jovem Eugênio Ribeiro, Oranides Maria de Jesus ou Oranisa Cândida
de Jesus, Jorge Alves Ribeiro, Maria Barbara Araújo, José Antonio Silva, Pedro Carvalho Ribeiro, Vicente Carvalho
Ribeiro, Esterlita Nogueira Ribeiro, Alexandre Carvalho Ribeiro, Edel Penteado Ribeiro, Paulo Peluci Ribeiro ou Paulo
Pelucio Ribeiro, Maria Guimarães Ribeiro, Alexandre Carvalho Ribeiro, Edel Penteado Ribeiro, Sueli Ferreira Silva
Ribeiro, Espólio de José João da Silva, na pessoa da inventariante Maria Aparecida de Jesus da Silva, Joel Lima da
Costa, Espólios de Maria da Glória Silva dos Santos, Luiz Augusto dos Santos, José Benedito Silva, Rozilda Otacília
da Silva, Maria Barbara da Silva, por si e como inventariante do Espólio de José Antonio da Silva, Alexandre Carvalho
Ribeiro, Sueli Ferreira Silva Ribeiro, Maria Salomé de Carvalho, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Tomaz Teixeira dos Santos Neto ajuizou(ram) ação de
USUCAPIÃO, visando declaração de dominio visando o imóvel localizado na Avenida Miruna, nº1347, 24º subdistrito-
Indianapolis, São Paulo - SP, com área de 304,56m², contribuinte nº 045.237.0022-2, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias úteis, contestem o feito. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital publicado
na forma da lei.                                                                                                                     03 e 04 / 05 / 2019.

6ª Vara Cível - Foro Central Cível. 6º Ofício Cível. Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0078987-
17.2018.8.26.0100 (Cumprimento de Sentença). A Dra. Tatiana Federeghi Saba, Juíza de Direito da 6ª Vara Cível
do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Brandão Armarinhos e Bijouterias Ltda (CNPJ. 00.755.451/0001-39) e
Marcelo Santos Fernandes (CPF. 363.290.058-26), que o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória,
ajuizada por Itaú Unibanco S/A, nos autos de conhecimento nº 0150511-94.2006, converteu-se em mandado
executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 1.043.842,98 (outubro de 2018). Estando os
executados em lugar ignorado, foi deferida a intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra,
efetuem o pagamento, sob pena de incidência de multa de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em
10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Ficam as partes executadas advertida de que, transcorrido
o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, suas impugnações. Será o
presente, afixado e publicado na forma da lei.                                                                           03 e 04 / 05 / 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0002602-79.2019.8.26.0007. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Alessander
Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDUARDO DORIA DE LIMA, Brasileiro,
CPF 414.251.378-81, com endereço à Rua Jose de Ribera, 313 OU 513, apto. 12, Cidade Tiradentes, CEP
08471-539, São Paulo - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
Associação de Instrução Popular e Beneficência - Sipeb. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$
11.488,17, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-
se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de abril de 2019.    04 e 07/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005246-63.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) R.T.Q. CONFECÇÕES DE ROUPAS LTDA - EPP, CNPJ 13.474.026/0001-13, MOHAMAD
MERHEB, Libanês, CPF 232.845.938-29, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte
de Fundo de Recuperação de Ativos Fundo de Investimento em Direitos Creditórios não Padronizado, para que os
executados paguem a importância de R$ 237.673,79, acrescida dos encargos legais e contratuais, desde março de
2014 até o efetivo pagamento, referente à Cédula de Crédito Bancário Confissão de Divida Devedor solidário
Girocomp DS Pré Parcelas Iguais/Flex, nº 40278655-2. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital,
para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, custas, despesas processuais e honorários
advocatícios. Caso os executados efetuem o pagamento no prazo acima assinalado, os honorários advocatícios serão
reduzidos pela metade, ou em 15 dias, embargue ou reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o
depósito de 30% do valor em execução, acrescidas de custas, honorários de advogado, o executado poderá
requerer autorização do Juízo para pagarem o restante do débito em até 6 parcelas mensais corrigidas e acrescidas
de juros. Não efetuado o pagamento procederá a penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a
satisfação da dívida. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. No caso de revelia, será
nomeado curador especial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.            04 e 07 / 05 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017823-24.2015.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a S. C. de Souza Bassan Transportes EPP (CNPJ. 15.274.472/0001-00) e Sandra Cristina de Souza Bassan (CPF. 083.545.168-
22), que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 79.825,26 (dezembro de 2015),
representada pela Cédula de Crédito Bancário - Capital de Giro n° 009.324.056. Estando as executadas em lugar ignorado,
expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária
será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30%
do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto
procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 110,31. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 25 de abril de 2019.                                                                                                                 04 e 07 / 05 / 2019.

Elena Empreendimentos da Livre Empresa Nacional S.A.
CNPJ/MF 60.714.755/0001-80 - NIRE 35.300.017.501

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação
Ficam os Srs. Acionistas, convidados a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 16/05/2019, às 
10hrs, na sede social à Rua Itabaiana, 328, São Paulo/SP para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação 
do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; 
b) Outros assuntos de interesse social.

São Paulo/SP, 03/05/2019. A Diretoria.

Núcleo Engenharia Consultiva S.A. 
CNPJ/MF nº 38.894.804/0001-54  –  NIRE 35.300.389.212

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 19 de abril de 2019
Data e Horário: Realizada aos 19 dias do mês de abril de 2019, às 15h10min. Local: Sede Social da companhia localizada na Cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, nº 1357, 8º andar, Jardim Paulista, CEP. 01419-908. Mesa: Foi aclamado 
para presidir os trabalhos o Sr. Ricardo Gomes, que convidou o Sr. Roberto Carlos Escobar para secretariá-lo, ficando assim 
constituída a mesa. Convocação: Dispensada comprovação de convocação prévia pela imprensa, bem como a publicação dos avisos 
que trata o artigo 133 da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro 1976, de acordo com o facultado respectivamente pelo parágrafo 4º do 
artigo 124 e pelo parágrafo 4º do artigo 133 da referida Lei. Presença: Acionista detentor de 100% (cem por cento) do Capital 
Social. Ordem do Dia: I. Aprovação das Demonstrações Contábeis da sociedade e respectivas Notas Explicativas, referentes ao 
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; e II. Aprovar a destinação dos resultados correspondente ao exercício 
supracitado. Deliberações: Iniciados os trabalhos, delibera a acionista na melhor forma do Direito: I. Aprovar as Demonstrações 
Contábeis e respectivas Notas Explicativas da sociedade, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, as 
quais atendem a todos os requisitos legais, conforme publicações nos jornais Diário Oficial do Estado de São Paulo e jornal O Dia 
SP, ambos veiculados no dia 13 de abril de 2019, tudo na forma dos § 3º e 4º do Artigo 133 da Lei nº 6.404/76; e II. Aprovar a 
deliberação sobre a destinação dos resultados correspondente ao exercício supracitado, conforme demonstrações contábeis e notas 
explicativas constantes nas publicações em anexo supramencionadas. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, e como nenhum 
dos presentes quis fazer uso da palavra, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, que lida e aprovada foi assinada 
por todos os presentes em livro próprio da companhia, dispensada a transcrição no corpo da mesma para efeito de publicação: 
aa) Ricardo Gomes - Presidente; Roberto Carlos Escobar - Secretário; Núcleo Holding Ltda. (Administrador: Ricardo Gomes). 
Acionista. Confere com a original lavrada em livro próprio de Registro das Assembleias Gerais, nas folhas 37 e 38, na forma da IN 
DREI nº 38/2017. São Paulo, 19 de abril de 2019. Mesa: Ricardo Gomes - Presidente da Mesa; Roberto Carlos Escobar - Secretário 
da Mesa. Visto: Guerino Martinelli Neto. OAB/SP nº 302.631. Testemunhas: 1 - Evaristo Santaroza - RG 16.144.533-0 SSP/SP - 
CPF/MF 027.187.888-60. 2 - Marcio de Oliveira Messias - RG 28.801.784-5 SSP/SP - CPF/MF 289.158.158-07. JUCESP - Certifico que 
foi registrado sob nº 236.569/19-3 em 30/04/2019. (a) Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Diagnósticos Médicos Santo André S.A.
CNPJ/MF nº 23.034.670/0001-24 - NIRE (Em organização)

Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 23/02/2018
Data, Horário e Local: Em 23/02/2018, 12h, na sede social da Companhia. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação em virtude da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia. Mesa:  
Os trabalhos foram presididos pelo Sr. David Batista da Silva Pares, Presidente do Conselho de Administração, e se-
cretariados pela Sr. Fernando Fusaro da Silva Pares. Deliberações: (i) Eleger, para um mandato de 02 anos, a partir desta 
data, o Sr. Fernando Fusaro da Silva Pares, RG nº 32.315.744-0 SSP/SP, CPF/MF nº 216.458.758-81, para ocupar o cargo de 
Diretor Presidente da Companhia; e o Sr. Daniel Ho Quintanilha, RG 44.996.500-4 SSP/SP, CPF/MF nº 369.580.468-89, para 
ocupar o cargo de Diretor Financeiro da Companhia. Encerramento: Nada mais. Santo André (SP), 23 de fevereiro de 2018. 
Mesa: David Batista da Silva Pares - Presidente; Fernando Fusaro da Silva Pares - Secretário. JUCESP nº 221.712/18-5 
em 10/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.


