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QUINTA-FEIRA, 05 DE ABRIL DE 2018

CONTRATAR ADVOGADO COMO FUNCIONÁRIO
Contrato de trabalho para advogados tem alguma especificidade 
em relação ao dos demais profissionais, inclusive com cláusula de 
exclusividade e horário de trabalho? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE DEMITIR FUNCIONÁRIO APOSENTADO E 
RECONTRATÁ-LO COMO AUTÔNOMO?

A rescisão do empregado seguido da contratação como autônomo 
não há qualquer restrição, apenas o risco de formação de novo vínculo 
empregatício se pressentes os requisitos do artigo 3º da CLT. Existe 
restrição apenas para a recontratação de ex empregados na condição 
de intermitente e terceirizado, MAS NÃO como autônomo.

AVISO PRÉVIO POR ACORDO MÚTUO
No acordo mutuo quando o funcionário possui 7 anos, o aviso prévio, 
cumprido ou indenizado, será de quantos dias, uma vez que ele teria 
direito a mais de 30 dias para cumprir/indenizar? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEDUÇÃO DE CONDOMÍNIO
Sindico que não recebe salário, somente a dedução de seu condomínio, 
é devido declaração e retenção à previdência social, de que forma? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA SEM FATURAMENTO E SEM FOLHA DE PAGAMENTO, 
PARA ENTREGAR O eSOCIAL SEM MOVIMENTO, SERÁ PRECISO TER 
CERTIFICADO DIGITAL PRÓPRIO, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que o envio do eSocial, mesmo o sem movimento, deverá 
ser feito com o certificado digital da empresa ou terceiros (contabili-
dade). Para a empresa que estiver dispensado do uso do certificado 
digital deverá fazê-lo através do código de acesso.

• • •

Madeira Energia S.A. - MESA
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866 

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleias 
Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas, em primeira convocação, no dia 19 de abril de 2018, às
10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações 
Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: em
Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) fixação do
número de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleição dos
membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, bem como a indicação do
Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iv) fixação do número de membros titulares e
suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; (v) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal
da Companhia, bem como a indicação do Presidente do Conselho Fiscal; e em Assembleia Geral Extraordinária: 
(vi) fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2018; (vii) fixação da
remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2018; e (viii) instrução de 
voto da Companhia na condição de acionista única da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis no sentido de aprovar as mesmas matérias
constantes dos itens “i”, “ii”, “iii” e “vi” acima no âmbito de tal subsidiária integral. Instruções Gerais: Os acionistas 
que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato,
na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência
“Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da
realização da Assembleia Geral. São Paulo, 04 de abril de 2018. Madeira Energia S.A. - MESA - Saulo Alves
Pereira Junior - Presidente do Conselho de Administração. 

Ativo  2017/R$ 2016/R$
Circulante  147,51 97,05
Bancos com Movimento  147,51 97,05
Não Circulante  85.491.659,36 83.302.805,75
Realizavel ao Longo Prazo
Adiantamento para Futuro 
 Aumento de Capital  752.458,62 752.458,62
Créditos com Pessoas 
 Jurídicas Ligadas  23.663.611,45 23.764.128,00
Investimentos
Investimentos para  
Iniciativa Própria  61.055.459,35 58.766.089,19

Investimentos de 
Incentivos Fiscais  20.129,94 20.129,94

Total do Ativo  85.491.806,87 83.302.902,80

Passivo  2017/R$ 2016/R$
Circulante  63.472,66 63.472,66
Obrigações Trabalhistas e Sociais  63.470,98 63.470,98
Obrigações Tributárias  1,68 1,68
Patrimônio Liquido  85.428.334,21 83.239.430,14
Capital Social  49.049.129,00 49.049.129,00
Reservas de Lucros  36.379.205,21 34.190.301,14
Total do Passivo  85.491.806,87 83.302.902,80

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2017
Despesas Operacionais  2017/R$ 2016/R$
Despesas Administrativas  99.748,95 36.160,73
Impostos e Taxas  152,46 143,44
Despesas Financeiras  564,68 483,60
Outras Receitas  2.289.370,16 1.888.138,58
Lucro Operacional  2.188.904,07 1.851.350,81
Lucro Antes dos Efeitos Fiscais  2.188.904,07 1.851.350,81
Lucro Líquido do Exercício  2.188.904,07 1.851.350,81
Lucro Liquido por Ação  0.000607 0.000514

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados
  2017/R$ 2016/R$
1- Saldo no Início do Exercício  - -
2- Lucro ou Prejuízo do Exercício  2.188.904,07 1.851.350,81
3- Reservas Legal  (109.445,20) (92.567,54)
4- Reservas de Lucros  (2.079.458,87) (1.758.783,27)
5- Saldo no Fim do Exercicio  - -

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades   2017/R$ 2016/R$
 operacionais
Lucro Líquido do exercício  2.188.904,07 1.851.350,81
Ajuste por:
Equivalência Patrimonial  (2.289.370,16) (1.888.138,58)
Lucro Líquido Ajustado  (100.466,09) (36.787,77)
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  (100.466,09) (36.787,77)
Fluxo de caixa das atividades d
 e investimentos
(Aumento) Redução Emprestimos 
 e Adiantamentos  100.516,55 36.665,00
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  100.516,55 36.665,00
Fluxo de caixa do exercício  50,46 (122,77)
Saldo no Início do exercício  97,05 219,82
Saldo no final do exercício  147,51 97,05
Fluxo de caixa do exercício  50,46 (122,77)

Notas Explicativas
1 - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo
com a Lei nº 6404/76, estando o plano de contas adequado a
Lei 11638/2007 e 11941/2009. 2 - As receitas e despesas são
reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 
3- Participações Societárias:  Capital  % de par- Patrimônio
Empresa  Social/R$ ticipação Líquido/R$
Mascopart Ltda.   33.397.614,00 99,99 24.829.027,62
Nenufares 
 Participações S.A  21.745.993,00 99,99 30.785.146,57
Usina Açucareira 
 Paredão   39.961.238,00 55,79 6.403.426,55
Agapantos 
 Empreendimentos 
 Participações Ltda   2.544.326,00 30,41  2.539.428,38
Acácias 
 Participações Ltda   10.294.484,00 22,06 4.969.450,65
4 - O Capital Social é de R$ 49.049.129,00 totalmente integralizado e 
representado por 3.604.095.382 ações ordinárias sem valor nominal. 
5 - O imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados com 
base no lucro presumido. 

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2017

COMPANHIA MASCOTE DE EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 54.849.047/00001-53

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2017. Estamos à disposição 
de V.Sas., na Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 01 de Março de 2018

A Diretoria

Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

Salamanca Agropecuária e Participações S/A
CNPJ/MF 08.450.409/0001-11

Relatório da Diretoria

Ativo 2017 2016
Circulante 471.739 10.498.649
Caixa 6.156 6.785
Bancos 727 727
Aplicações Financeiras 100.334 10.126.615
Impostos a Recuperar 364.522 364.522
Não Circulante 66.849.806 66.772.717
Realizavel Longo Pazo 19.856.406 19.682.605
Sócios/Coligadas 19.856.406 19.682.605
Permanente
Imobilizado 46.993.400 47.090.112
Terrenos 150.000 150.000
Terra Nua 34.990.002 34.990.002
Benfeitorias 7.264.440 7.264.440
Culturas Permanentes 4.066.628 4.066.628
Maqs Ferr Equipamentos 1.017.000 1.017.000
Veiculos 353.246 353.246
Equipamentos Processamento Dados 11.560 11.560
(-)Depreciações (859.476) (762.764)
Ativo Total 67.321.545 77.271.366

Passivo 2017 2016
Circulante 102.380 591.902
Obrigações Tributárias 102.380 2.602
Dividendos a Pagar 589.300
Não Circulante 582.136 242.000
Exigivel Longo Prazo 582.136 242.000
Financiamentos 92.643 242.000
Credito Acionista 489.493
Patrimônio Líquido 66.637.029 76.437.464
Capital 64.898.765 64.898.765
Reserva Legal 941.274 931.296
Resultado Acumulado 607.403 129.451
Resultado do Exercicio 189.587 10.477.952
Passivo Total 67.321.545 77.271.366

Balanço Geral Encerrado em 31 de dezembro de 2017

Demonstração do Resultado no Período Encerrado em 31/12/2017
Receitas Operacionais 2017 2016
Margem Operacional
(-)Despesas Operacionais Administrativas (369.100) (416.528)
(+/-)Resiltado Financeiro 843.432 16.360.299
Resultado Operacional 474.332 15.943.771
(-)Imposto de Renda (198.858) (4.013.171)
(-)Contribuição Social Sobre Lucro Liquido (75.909) (1.452.648)
Resultado Líquido 199.565 31.887.542
(-)Reserva Legal (9.978)
Resultado do Exercicio 189.587 10.477.952

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
encerrado em 31/12/2017

Capital 
Social

Reserva
Legal

Lucros/
Prejuizos Total

Saldo em 31/12/2013 64.898.765 341.996 387.701 65.628.462
Resultado do Exercicio 14.863
Saldo em 31/12/2014 64.898.765 341.996 402.564 65.643.325
Resultado do Exercicio 905.488
Saldo em 31/12/2015 64.898.765 341.996 1.308.052 66.548.813
Resultado do Exercicio 10.477.952
Distribuição de Dividendos (589.300)
Constituição Reserva Legal 589.300 (589.300)
Saldo em 31/12/2016 64.898.765 931.296 10.607.403 76.437.464
Resultado do Exercicio 199.565
Distribuição de Dividendos (10.000.000)
Constituição Reserva Legal 9.978 (9.978)
Saldo em 31/12/2017 64.898.765 941.274 796.990 66.637.029

Demonstração de Fluxos de Caixa / Método Indireto 
Fluxo de caixa das 2017 2016
 atividades operacionais
(+) Lucro líquido do exercício  189.587,00  10.477.952,00 
(+) Depreciação  96.711,52  101.700,00 
(+) Dividendos Distribuidos  10.000.000,00  (589.300,00)
 Aumento/Redução nas Contas do Ativo
 Impostos a Recuperar  (2.694,00)
 Conta Corrente  (173.801,00) (7.458.983,00)
 Aumento/Redução nas Contas do Passivo
 Pagamento de Dividendos (10.000.000,00) (1.355.158,00)
 Dividendos a Pagar     589.300,00 
 Coligadas/Acionistas  (92.643,00)  (397.484,00)
 Impostos/Tributos a Recolher  (102.380,00)  (811,00)
 Caixa Líquido Proveniente das 
  Atividades Operacionais  (82.525,48)  1.364.522,00 
 Fluxos de Caixa das Atividades 
  de Investimento
(+) Venda de bem do Ativo Imobilizado  100.000,00 
Caixa Líquido Usado nas Atividades 
 de Investimento
Aumento Líquido ao Caixa e 
 Equivalentes de Caixa  10.026.910,00  1.464.522,00 
Caixa e equivalentes de Caixa 
 no inicio do período  10.134.127,00  8.669.605,00 
Caixa e equivalentes de Caixa 

 107.217,00 10.134.127,00 
Variação da Conta Caixa/Bancos/
 Equivalentes  10.026.910,00  1.464.522,00 

Luiz Aparecido de Andrade – Diretor Presidente
Diretoria

Contador
Antonio Franco Varrichio – CRC 1SP 103.307/O-8

Ecogen Brasil Soluções Energéticas S.A.
CNPJ/MF Nº 05.401.842/0001-79 - NIRE Nº 35300384954

Extrato da Ata de ARCA realizada em 14/03/2018
Data e horário: às 14 horas do dia 14/03/2018. Local: sede social. Mesa: Presidente - Hiroki Toko, 
Secretária - Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek. Presença: totalidade. Convocação: dispen-
sada. Ordem do dia e Deliberações Tomadas por Unanimidade: : (1) A assinatura pela Com-
panhia de uma Garantia Bancária a ser prestada pelo Banco de Tokyo-Mitsubishi UFJ (“BTMU”) 
em favor da Companhia tendo como beneficiário o BNDES, no valor de R$ 28.512.931,16 com pe-
ríodo de vigência de 2 anos e taxa de remuneração ao BTMU de até 1,3% do valor da garantia ao 
ano. Encerramento: A ata foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Presidente - Hiroki 
Toko, Secretária - Gabriela de Magalhães Gabriel Doubek; Presentes: Koichi Wakana, Tadaharu Shi-
royama; Taira Nozaki; Hisao Ogawa e Nelson da Silva Cardoso de Oliveira. O presente foi extraído 
do original registrado na Jucesp sob o n° 150.556/18-4 em 29/03/18. Flávia Regina Britto Gonçalves 
- Secretária Geral. Associação Brasileira dos Membros da Federação

Italiana de Cozinheiros Delegação FIC Brasil.
Convoco Assembléia Geral Eleitoral da Associação Brasileira dos Membros da
Federação Italiana de Cozinheiros Delegação FIC Brasil, para dia 24.04.2018, às
17:30 horas em primeira convocação e 18:00 horas em segunda convocação, a
realizar-se na Rua Rui Barbosa, 192 Bela Vista, CEP 01326-010 São Paulo SP, quando
todos os associados são convidados a votarem na chapa de sua preferência. As
chapas interessadas a concorrer ao pleito, deverão registrar-se no mesmo local, com
até dez dias de antecedência, das 12 às 18 horas.

Bruno Cesar Andrello Stippe - Presidente

Atualmente, no Brasil, 
o Mal de Parkinson 
atinge mais de 200 mil 

pessoas, segundo estimativas 
da Academia Brasileira de 
Neurologia, e a expectativa 
é que em nível mundial o nú-
mero de pessoas acometidas 
por ele chegue em 8 milhões 
até 2040. Isso signifi ca que 
cada um de nós ou nossos 
familiares e amigos pode fazer 
parte desta estatística, onde 
se informar de forma correta é 
o primeiro passo para a busca e 
reinvindicação de tratamentos 
adequados.

Bastante conhecida pelos 
sintomas de tremor e/ou es-
pasticidade (rigidez) de mãos 
e braços, o Mal de Parkinson 
implica em muitas outras dis-
funções que aumentam ao lon-
go dos anos, mas que podem ser 
bem manejadas com a ajuda de 
profi ssionais especializados. É 
o que esclarece o neurocirur-
gião funcional do Hospital 9 
de Julho,Claudio Fernandes 
Corrêa, que destaca que o 
entendimento sobre como a 
doença evolui é fundamental 
para a melhor adesão das te-
rapias indicadas. Para tanto, 
o médico reuniu em tópicos 
alguns dados importantes so-
bre a doença, a saber:
 1. O que é o Mal ou Do-

ença de Parkinson e 
quais as suas causas? 
Descrita pela primeira 
vez pelo médico inglês 
James Parkinson em 
1817, é uma doença 
neurológica caracteri-
zada pela degeneração 
dos neurônios situados 
em região específica 
do cérebro, chamada 
substância negra, e que 

Dia Mundial do Mal de Parkinson: 
porque é importante se informar?
Em 11 de abril é celebrado o Dia Mundial de Conscientização sobre o Mal de Parkinson para a promoção 
de ações e informações de esclarecimento sobre a doença, cujas estatísticas aumentam na mesma 
proporção do crescimento da população na terceira idade, faixa de predominância da sua ocorrência

fi nalidade? A cirurgia de 
estimulação profunda 
do cérebro, cuja sigla em 
inglês é DBS, é indicada 
quando os medicamen-
tos já não surtem efeito 
no tratamento dos mo-
vimentos involuntários 
e rigidez, ou mesmo 
quando há um efeito 
colateral destes, que 
é comum ocorrer após 
muitos anos de ingestão 
de levodopa (discinesia 
induzida pela levodo-
pa). O procedimento, 
minimamente invasivo, 
consiste no implante 
de eletrodos no cérebro 
para uma estimulação da 
região responsável pelos 
movimentos.

O procedimento tem o auxí-
lio de um software, que cruza 
as imagens de ressonância 
magnética do paciente com 
mapas científi cos, apontando 
com precisão o local exato a 
ser estimulado, com a ajuda 
de um físico, que permanece o 
tempo todo na sala de cirurgia. 
A técnica é realizada com o 
paciente acordado para que 
ele possa fornecer o feedback 
no controle dos movimentos 
no ato em que o alvo neuro-
lógico está sendo estimulado 
e assim garantir a efetividade 
dos resultados. 

Uma vez implantado o ele-
trodo, ele passa a ser moni-
torado periodicamente para 
possíveis ajustes dos níveis 
da estimulação.

Entre as vantagens da ci-
rurgia, está o fato de ser uma 
técnica reversível e que não 
lesiona a estrutura cerebral. 
Além, é claro, da qualidade de 
vida gerada ao paciente que 
volta a se integrar de forma 
mais natural às suas funções 
mais básicas, como amarrar 
os sapatos, abotoar uma blu-
sa, segurar umcopo de águae 
conduzi-lo à boca com segu-
rança, escrever, entre outros.

Para saber mais sobre o 
mal de Parkinson, confi ra o 
infográfi co Tudo sobre Mal 
de Parkinson: (https://goo.
gl/oMwSK7). Confi ra também 
a videorreportagem Tudo 
sobre Mal de Parkinson: 
(https://www.youtube.com/
watch?v=SORSx0xC6m8).

Fonte e mais informações: 
(www.claudiocorrea.com.br).

é responsável pela pro-
dução da dopamina, um 
importante elemento 
da transmissão nervosa 
vinculada aos músculos 
e área motora do indiví-
duo. Não se sabe ainda 
as causas de seu surgi-
mento, mas linhas de 
pesquisas apontam para 
mutações genéticas e 
exposições a determina-
dos fatores ambientais 
nocivos, como pestici-
das e traumas cranianos.

 2. Qual o perfi l de acome-
timento da doença? O 
Mal de Parkinson atinge 
igualmente homens e 
mulheres, com maior 
prevalência a partir 
dos 60, 70 anos. Nos 
casos em que ocorre 
em pessoas mais jovens, 
porém, tende a evoluir 
mais rapidamente.

 3. Quais os sintomas do Mal 
de Parkinson e como eles 
evoluem? Os sintomas 
mais prevalentes da do-
ença são os movimentos 
involuntários dos mem-
bros superiores (tremo-
res), rigidez muscular, 
bradicinesia (lentidão 

dos movimentos gerais 
como andar, levantar, 
sentar), instabilidade 
postural, depressão e 
alterações na escrita. Em 
estágios mais avançados, 
é possível perceber di-
minuição da expressão 
facial, do tom da voz e 
do olfato, difi culdade de 
deglutição e constipação 
intestinal.

 4. Como é feito o diag-
nóstico da doença? O 
diagnóstico é feito pelo 
histórico clínico rela-
tado pelo paciente ao 
médico, que é confi rma-
do pelo exame clínico 
neurológico, além de 
exames de tomografi a 
computadorizada, res-
sonância magnética e 
cintilografia cerebral 
com Trodat, que são 
importantes também 
para esclarecer outros 
diagnósticos diferen-
ciais.

 5. Qual o médico respon-
sável por diagnosticar 
e tratar a doença? O 
neurologista é o médico 
indicado para o diag-
nóstico e tratamento 
de base da doença, que 
é feito com medicações 
específi cas. No entanto, 
outros especialistas de-
vem ser incorporados no 
atendimento das disfun-
ções consequentes da 
sua evolução, tanto no 
sentido de evitar a suas 
progressões como de 
revertê-las quando pos-
sível. São eles: fi siotera-
peutas, fonoaudiólogos, 
nutricionistas, psicólo-
gos, entre outros.

 6. Quando pode ser indi-
cados procedimentos 
cirúrgicos e para que 

EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A.
CNPJ nº 60.730.645/0001-01 - NIRE nº 35300058861

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
da EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A.

Aos 16 dias do mês de janeiro de 2018, às 14:30 horas, em sua sede social, na Avenida
São José, 450, Ayrosa, CEP 06283-120, na cidade de Osasco, SP, realizou-se a Assem-
bleia Geral Extraordinária (AGE) da EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S.A.,
devidamente convocada por meio de editais publicados nos dias 6, 9 e 10 de janeiro de
2018, no Jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo (Empresarial), bem como no Jornal
“Empresas e Negócios”, de cada edição diária, com a presença dos acionistas represen-
tando 96,25% do capital social da companhia, conforme registro das assinaturas no livro
de presença dos acionistas. Por deliberação unânime dos presentes, a presidência da
mesa ficou a cargo do Sr. João Carlos Andreotti Schreiner, brasileiro, casado, economis-
ta, RG 23.686.094-X, CPF 222.187.238-08, domiciliado na Rua Fabia, 800, apartamento
231-C, Vila Romana, São Paulo-SP, CEP 05051-030, São Paulo-SP, acionista da Compa-
nhia, o qual convidou a mim Fernanda Schreiner, brasileira, solteira, engenheira, RG
30.276.143-3, CPF 336.710.928-23, domiciliada na Rua Artur Soter Lopes da Silva, 243,
São Paulo-SP, CEP 05367-140, para secretariar os trabalhos da mesa, que ficou assim
regularmente constituída. Iniciados os trabalhos, foram iniciadas as discussões e delibe-
rações da seguinte Ordem do Dia: a) Autorização para diretoria exercer livre negociação
junto a instituições bancárias, para obter novos contratos de empréstimos e financiamen-
tos de longo prazo, visando a redução das dívidas em aberto; b) Autorização para a
Diretoria efetuar empréstimos junto a instituições financeiras de curto e longo prazo, para
obtenção de recursos para pagamento dos 13° salários de 2016 e salário de agosto de
2017, dos colaboradores da empresa, visando cumprimento dos Termos de Ajuste de
Conduta firmados com o Ministério Público do Trabalho em valor estimado de R$
826.000,00. c) Autorização para a Diretoria efetuar a venda do imóvel sede da Filial de
Porto Alegre, situado a Rua Marcelo Gama, 41 - Higienópolis - Porto Alegre/RS; d) Auto-
rização para a Diretoria efetuar venda do imóvel de propriedade da EPT, situado em Porto
Alegre, matrícula 136.925 e sua respectiva vaga de garagem autônoma, matrícula
137.031 localizados na Avenida Mauá, 2011 conjunto 1401; e) Autorização para a Direto-
ria efetuar a venda do imóvel situado na Cidade de São Sebastião de propriedade da
EPT, na Rua Fabio Cassio, 177 transcrição nº 12.811; f) Autorização para a Diretoria
efetuar a venda de dois imóveis de sua propriedade localizados na cidade de Osasco, na
Rua Haro Alaminos, matrícula 18.688 e outro na Avenida São José 450 matrícula 41.107;
g) Autorização para a Diretoria oferecer em garantia os imóveis acima descritos, tanto
junto a negociações com instituições financeiras como em negociação direta com forne-
cedores visando “dação em pagamento”, bem como oferecer como garantia judicial em
demandas movidas contra a EPT; h) Outros assuntos de interesse da Sociedade. Delibe-
rações: Item a) Autorização para diretoria exercer livre negociação junto a institui-
ções bancárias, para obter novos contratos de empréstimos e financiamentos de longo
prazo, visando a redução das dívidas em aberto. Após a apresentação de planilhas e
dados detalhados do passivo da companhia, acompanhados pelos esclarecimentos das
medidas adotadas pela Diretoria para a diminuição dos custos e do endividamento da
companhia, por deliberação unânime, os acionistas presentes reconheceram os esforços
da Diretoria e manifestaram sua concordância com as medidas, autorizando expressa-
mente a continuidade das renegociações das dívidas com o objetivo de reduzir o passivo
da companhia perante as instituições bancárias credoras, autorizando a Diretoria, inclu-
sive, a renovar as garantias reais já ofertadas, com destaque para os seguintes contra-
tos: Contratos nº 05677409-4 e nº 37928273-4 junto ao Banco Itaú, com a manutenção
das garantias reais que recaem sobre os imóveis situados na Rua Ana Ventura Nitão, 156,
Osasco, SP, objeto das matrículas 12.736 e 12.737, ambos do 2º Registro de Imóveis de
Osasco; Contrato nº 2113726900000077/04 junto à Caixa Econômica Federal, com a ma-
nutenção da garantia real que recai sobre o imóvel situado na Rua Francisco Haro
Alaminos, 234 Osasco, SP, objeto da matrícula 18.688 do 2º Registro de Imóveis de
Osasco. Item b) Autorização para a Diretoria efetuar empréstimos junto a instituições
financeiras de curto e longo prazo, para obtenção de recursos para pagamento dos 13°
salários de 2016 e salário de agosto de 2017, dos colaboradores da empresa, visando
cumprimento dos Termos de Ajuste de Conduta firmados com o Ministério Público do
Trabalho em valor estimado de R$ 826.000,00. Por deliberação da maioria, os acionistas
autorizaram a contratação de novos empréstimos dentro dos limites de valores apresen-
tados, para os referidos fins. Item c) Autorização para a Diretoria efetuar a venda do
imóvel sede da Filial de Porto Alegre, situado a Rua Marcelo Gama, 41 - Higienópolis
- Porto Alegre/RS; matrícula nº 59.715 do Registro de imóveis da 1ª Zona de Porto
Alegre. Por deliberação da maioria, os presentes autorizam a alienação onerosa, incluin-
do-se a venda do referido imóvel. Item d) Autorização para a Diretoria efetuar venda do
imóvel de propriedade da EPT, situado em Porto Alegre, matrícula 136.925 e sua res-
pectiva vaga de garagem autônoma, matrícula 137.031 localizados na Avenida Mauá,
2011 conjunto 1401. Por deliberação unânime, os presentes autorizam a alienação onero-
sa, incluindo-se a venda dos referidos imóveis. Item e) Autorização para a Diretoria
efetuar a venda do imóvel situado na Cidade de São Sebastião de propriedade da EPT,
na Rua Fabio Cassio, 177 transcrição nº 12.811. Por deliberação da maioria, os presen-
tes não autorizam a alienação onerosa ou a venda do referido imóvel. Item f) Autorização
para a Diretoria efetuar a venda de dois imóveis de sua propriedade localizados na
cidade de Osasco, na Rua Haro Alaminos, matrícula 18.688 e outro na Avenida São
José 450 matrícula 41.107. Por deliberação da maioria, os presentes autorizam a aliena-
ção onerosa, incluindo-se a venda dos referidos imóveis. Item g) Autorização para a
Diretoria oferecer em garantia os imóveis acima descritos, tanto junto a negociações
com instituições financeiras como em negociação direta com fornecedores visando
“dação em pagamento”, bem como oferecer como garantia judicial em demandas
movidas contra a EPT. Por deliberação da maioria, os presentes autorizam a Diretoria a
oferecer os referidos imóveis em garantia real em negociações diretas com credores nos
termos acima propostos pela Diretoria, com exceção do imóvel situado na Cidade de São
Sebastião de propriedade da EPT, na Rua Fabio Cassio, 177 transcrição n.º 12.811, cujo
oferecimento de garantia real não foi autorizado pela maioria dos presentes. Diante da
ausência de outros assuntos de interesse geral da Companhia a serem tratados foram
concluídos os trabalhos. Observações Finais: 1) Ata lavrada pelo sumário dos fatos
ocorridos e das decisões tomadas. 2) Deliberações aprovadas por unanimidade, absten-
do-se de votar os legalmente impedidos. 3) Ficam arquivados na sede social da compa-
nhia os documentos citados nesta ata. Encerramento: O Presidente declarou encerra-
dos os trabalhos tendo sido lavrada a presente, em 3 (três) vias, tendo sido lida, aprovada
e assinada pelos membros da mesa, nos termos da folha 36 da lista de presença,
conferida pelos membros da mesa neste ato e da Lei 6.404/76. Declaramos estar confor-
me o original. João Carlos Andreotti Schreiner - Presidente. Fernanda Schreiner - Secre-
tária. Osasco, 16 de janeiro de 2018. João Carlos Andreotti Schreiner - Presidente,
Fernanda Schreiner - Secretária, Adelino do Nascimento Martins, Ana Paula Pandolfo
Schreiner, Gilberto Antonio Giuzio, João Carlos Andreotti Schreiner, José Barbieri pp.
Carlos Eduardo Barbieri, Luiz Francisco Pandolfo Schreiner pp. Fernanda Schreiner,
Roseli Andreotti Schreiner, Isabel Cristina Pandolfo Schreiner p.p. Fernanda Schreiner,
Suzana Pandolfo Schreiner p.p. Fernanda Schreiner. Maurício Andere von Bruck
Lacerda - Advogado OAB/SP 222.591 - CPF 295.961.328-73. JUCESP nº 58.406/18-9
em 01.02.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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