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

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 03 de outubro 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: (i) aumento de capital da Companhia no valor de
R$ 300.000.000,00 (trezentos milhões de reais), mediante a emissão de 641.162.641 de novas ações ordinárias,
nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,4679 cada, a serem integralizadas em moeda corrente
do País, para fins de integralização na Santo Antônio Energia S.A. (“SAE”), em moeda corrente nacional; e (ii) instrução
de voto da Companhia na condição de acionista da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº
09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis para a efetivação do aumento do capital social de sua
subsidiária integral, conforme item “i” acima. 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 “Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e
duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral.  São Paulo, 18 de setembro de 2018. 

Madeira Energia S.A. - MESA - Felipe Montoro Jens  - Presidente do Conselho de Administração

TRIBUNAL DE JUSTIPÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE SÃO PAULO. FORO
REGIONAL VII – ITAQUERA. 1ª VARA CIVEL. EDITAL DE CITAÇAO. Processo Digital n.º: 0021432-
98.2016.8.26.0007. Classe: Assunto: Cumprimento de Sentença – Contratos Bancarios. Exequente:
Itau Unibanco S/A. Executado: Gilson Goes Muniz. EDITAL DE CITAÇAO – PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº. 0021432-98.2016.8.26.0007. O(A) MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro
Regional VII – Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a) Alessandre Marcondes França Ramos, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Gilson Goes Muniz, CPF 394.513.268-12, Brasileiro, que lhe foi proposta
uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Itau Unibanco S/A. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2ª, IV do CPC, foi determinada a sua
INTIMAÇAO por EDITAL, para que, no prazo de 15(quinze) dias corridos pague o valor indicado no
demonstrativo discriminado pelo credor, acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada
advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntario, inicia-se o
prazo de 159quinze) dias uteis para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próximos autps, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntario no prazo do artigo 523
do Código de processo Civil, o debito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários
de advogado de dez por cento (10%). 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 março de 2017.     (20 e 21)

Jardins do Golf Empreendimentos Imobiliários S/A
CNPJ/MF nº 13.042.355/0001-95 – Rua Groenlandia, nº 1058 – Jardim América – São Paulo/SP – CEP 01434-100

Balanço Patrimonial

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em reais)

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras

Ativo 2017 2016
Ativo Circulante 7.941.689,52 7.851.620,59
Bancos 1,00 1,00
Aplicações Financeiras 68.364,41 783.611,13
Adtos Diversos – 676,80
Estoque – Imoveis a Comercializar 480.230,60 518.591,68
Estoque – Empreendimentos 731.272,62 1.345.963,07
Titulos a Receber – Empreendimentos 6.661.820,89 5.202.776,91
Ativo Não Circulante 12.205.588,70 2.058.476,59
Debitos de Coligadas/Controlada/Cotroladora 12.143.476,59 2.058.476,59
Imobilizado Tecnicas Tangiveis 62.112,11 –
Total do Ativo 20.147.278,22 9.910.097,18

Passivo 2017 2016
Passivo Circulante 497.677,33 705.281,30
Fornecedores – 58.930,88
Obrigações Tributárias 38.508,38 190.889,46
Outros Valores a Pagar 459.168,95 455.460,96
Passivo Não Circulante 6.248.334,66 4.744.306,44
Creditos Coligadas/Controlada/Controladora 473,50 –
Receitas Diferidas 6.669.413,26 5.204.577,33
Custos Diferidos (421.552,10) (460.270,89)
Patrimônio Líquido 13.401.266,23 4.460.509,44
Capital Social 2.630.826,00 2.630.826,00
Reserva Legal 526.165,20 136.482,27
Reserva de Lucro 10.244.275,03 1.693.201,17
Total do Passivo 20.147.278,22 9.910.097,18

Relatório da Diretoria – Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos Exercícios Sociais findos em 31/12/2017 e 2016. 
Colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas., para quaisquer informações que façam necessárias  São Paulo, 29/03/2018. A Diretoria

2017 2016
Receita Bruta de Vendas 10.605.465,96 3.355.288,26
Custos (-) (629.658,21) (305.474,46)
Lucro Bruto 9.975.807,75 3.049.813,80
Dedução das Vendas (387.099,41) (122.468,00)
Impostos e Contribuições (387.099,41) (122.468,00)
Receita Liquida de Vendas 9.588.708,34 2.927.345,80
Despesas (Receitas) Operacionais (342.487,20) (100.275,05)
Vendas (296.128,37) (61.917,11)
Administrativas (50.554,25) (36.928,63)

Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucro Resultado do Exercicio Total
Saldo em 31/12/2015 2.630.826,00 – (899.961,95) – 1.730.864,05
Lucro no Exercicio – – – 2.729.645,39 2.729.645,39
Transferencia do Resultado – 2.729.645,39 (2.729.645,39) –
Transferecia de Lucros para Reserva Legal 136.482,27 (136.482,27) – –
Saldo em 31/12/2016 2.630.826,00 136.482,27 1.693.201,17 – 4.460.509,44
Lucro no Exercicio – – – 8.940.756,79 8.940.756,79
Transferencia do Resultado – 8.940.756,79 (8.940.756,79) –
Transferecia de Lucros para Reserva Legal 389.682,93 (389.682,93) – –
Saldo em 31/12/2017 2.630.826,00 526.165,20 10.244.275,03 – 13.401.266,23

1. Contexto Operacional: As Operações da Empresa tem por objeto, o pla-
nejamento, desenvolvimento, promoção, incorporação e venda de lotes e 
de unidades autônomas de Empreendimentos Imobiliários. 2. Elaboração 
das Demonstrações Financeiras e Praticas Contabeis: A contabilidade 
e as Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as prá-
ticas contabeis adotadas no Brasil, disposições da lei 6.404/76 e legislação 
complementar. 2.1. Receitas e Despesas: As Receitas e Despesas sao 
apropriadas obedecendo ao regime de competencia. 3. Capital Social: Esta 
representado por 5.000.000 de ações nominativas, com valor nominal de 
R$ 0,5262 cada uma, totalmente integralizados no valor de R$ 2.630.826,00.

Frederico Ribeiro Krakauer – Diretor Presidente
Serafim Scigliano Neto – Técnico Contabilidade CRC 1SP 045.039/O-6

2017 2016
Financeiras (2.023,11) (1.351,17)
Tributárias (2.063,85) (320,72)
Receitas Financeiras 8.282,38 242,58
Resultado Bruto do Exercicio 9.246.221,14 2.827.070,75
(-) Contribuição Social (115.284,44) (36.258,95)
(-) Imposto de Renda (190.179,91) (61.166,41)
Resultado Liquido do Exercicio 8.940.756,79 2.729.645,39

Demonstrações dos Fluxos de Caixas 2017 2016
Lucro/Prejuizo do Exercicio 8.940.756,79 2.729.645,39
Variação em Adto Diversos 676,80 –
Variação de Estoque 653.051,53 765.745,25
Variação Outros Valores a Pagar 3.707,99 451.349,05
Variação Titulos a Receber (1.459.043,98) (5.202.776,91)
Variação em Fornecedores (58.930,88) 55.812,90
Variação em Obrigações Tributárias (152.381,08) 190.889,46
Variação Contas Correntes 473,50 (893.497,97)
Variação Receitas Diferidas 1.464.835,93 5.204.577,33
Variação Custos Diferidos 38.718,79 (460.270,89)
Total Fluxo de Caixa Operacional 9.431.865,39 2.841.473,61
Atividade Financiamento
Variação Debitos Coligadas/Controladas (10.085.000,00) (2.058.476,59)
Total Fluxo de Caixa Financiamento (10.085.000,00) (2.058.476,59)
Atividade Investimentos
Variação Imobilização TecnicaTangiveis (62.112,11) –
Total Fluxo de Caixa Investimentos (62.112,11) –
(=) Caixa Gerado no Negocio (715.246,72) 782.997,02
Saldo Inicial 783.612,13 615,11
Saldo Final 68.365,41 783.612,13

Demonstrações das Mutaçoes do Patrimônio Líquido

Demonstrações de Resultados

Praias Paulistas S.A.
CNPJ/MF nº 60.679.552/0001-08 – Rua Groenlândia, 1058 – Jardim América – São Paulo-SP

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em Reais – R$)

Demonstrações de Resultados

31/12/2017 31/12/2016
Ativo circulante 49.374.894,21 55.994.971,59
Caixas e bancos 325.821,02 499.313,08
Títulos e valores mobiliários 90.371,49 2.069.571,00
Prestamistas Projeto São Lourenço 7.370.280,89 12.240.945,85
(-) Provisão para devedores duvidosos (596.482,00) (596.482,00)
Estoque a comercializar 8.243.008,76 7.726.390,47
Projeto terras e lotes 24.352.496,73 23.556.917,15
Outros direitos 9.589.397,32 10.498.316,04
Ativo não circulante 128.095.361,25 109.614.295,26
Realizável a longo prazo 17.717.192,28 11.531.780,06
Prestamistas Projeto São Lourenço 6.343.774,51 6.343.774,51
Depósitos para recursos 1.475.201,84 648.121,14
Créditos de pessoas ligadas 9.898.215,93 4.539.884,41
Investimentos 106.061.628,79 94.676.170,40
Imobilizado 4.316.540,18 3.406.344,80
Total do Ativo 177.470.255,46 165.609.266,85

31/12/2017 31/12/2016
Receitas de vendas 8.888.711,61 11.479.709,33
(-) Devoluções cancelamentos e impostos 
sobre vendas (321.142,04) (442.797,56)

Receitas líquidas de vendas 8.567.569,57 11.036.911,77
(-) Custos bens vendidos (335.054,20) (59.253,08)
Lucro bruto 8.232.515,37 10.977.658,69
(-) Despesas com vendas (90.893,95) (1.035.929,59)
(-) Despesas administrativas (6.969.107,65) (8.139.943,94)
(-) Depreciações (20.034,14) (578.193,83)
Receitas financeiras 647.872,95 2.097.725,29
(-) Despesas tributárias (654.514,35) (591.010,82)
(-) Despesas financeiras (1.153.377,19) (69.465,08)
Resultado da equivalência patrimonial 14.138.925,58 21.808.370,31
Outras receitas operacionais 61.268,70 64.123,62
Outras receitas não operacionais 27.598,76 673.408,33
Outras despesas operacionais – (7.686,58)
Lucro operacional 14.220.254,08 25.199.056,40
Outras receitas 783.495,71 8.200.000,00
Outras despesas (11.561,98) –
Lucro antes do IRPJ e da CSLL 14.992.187,81 33.399.056,40
(-)Imposto de renda (475.423,55) (966.583,18)
(-)Contribuição social (197.326,87) (387.984,52)
Lucro líquido do exercício 14.319.437,39 32.044.488,70
Lucro por ação 1.364,15 3.052,73

Notas Explicativas: 1) Contexto Operacional: As operações são decor-
rentes principalmente da formação de uma cidade balneária, nas terras de 
sua propriedade situada na praia de São Lourenço, Bertioga-SP, loteamento, 
compra, venda, locação, permuta e incorporação de imóveis. 2) Elabora-
ção das Demonstrações Financeiras e principais práticas contábeis: 
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária os 
pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis e, quando aplicável, normas emitidas pela 
CVM. 2.1. Receitas, custos e despesas: As receitas da atividade são reco-
nhecidas quando do seu efetivo recebimento e os custos atribuidos a essas 
receitas apropriados de forma proporcional em razão de tratar-se de empre-
endimento a longo prazo. As demais receitas e despesas são apropriadas 
obedecendo ao regime de competência. 2.2. Títulos e valores mobiliários: 
São avaliados pelo valor de aplicação acrescido de rendimentos auferidos 
até a data do balanço, não excedendo o valor de realização. 2.3. Projetos 
terras e lotes: São avaliados pelo valor de custo de aquisição e de benfei-
torias, corrigidos monetariamente até 31/12/1995, não excedendo o valor 
de realização. 2.4. Provisão para devedores duvidosos: É constituída por 
valor suficiente para cobrir possíveis perdas na realização do contas a rece-
ber. 2.5. Imobilizado: Está demonstrado ao custo de aquisição ou constru-
ção, corrigidos monetariamente até 31/12/1995, ajustado por depreciações 
acumuladas, calculadas pelo método linear, às taxas estabelecidas em fun-
ção de vida útil estimada dos bens. Teste de recuperabilidade de ativos: a 
administração entende que não há necessidade de constituir provisão 
para perdas dos principais bens integrantes do ativo imobilizado tangivel e 
intangivel. 2.6. Imposto de renda e contribuição social: Foi calculado pelo 
lucro presumido mediante aplicação da alíquota de 15% mais adicional de 
10% para imposto de renda e de 9% para contribuição social. 2.7. Demais 
ativos e passivos: São registrados pelos valores nominais conhecidos ou 
estimados, atualizados até a data do balanço, quando aplicável.
3) Créditos de Pessoas Ligadas 31/12/2017 31/12/2016
Arinos Assessoria Empresarial Ltda. 1.487.798,50 831.227,73
Mutum Agricola Ltda. 6.996.752,42 2.420.752,42
Soprac Hotéis S.A. 1.208.706,97 1.087.404,26
Frederico Ribeiro Krakauer 200.500,00 200.500,00
Mandala Invest. e Part. Ltda. 4.458,04 –

9.898.215,93 4.539.884,41

Relatório da Diretoria: Atendendo determinações legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras, relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2017 e 2016. Permanecemos ao inteiro 
dispor dos Srs. Acionistas, para quaisquer esclarecimentos necessários.  São Paulo, 02 de maio de 2018. A Diretoria

S.C.P/RSL em 
31/12/2017

Capital inte
gralizado

Resultado
acumulado

Resultado
do exercicio Total

Saldo em 31/12/2015 300.000,00 (615.288,56) – (315.288,56)
Ajustes resultados SCP – 647.864,80 – 647.864,80
Transferencia resultado do 
exercício para acumulado – – (532.311,86) (532.311,86)

Resultado do exercicio – (532.311,86) 532.311,86 –
Saldo em 31/12/2016 300.000,00 (499.735,62) – (199.735,62)
Transferencia resultado do 
exercício para acumulado – – (90.893,95) (90.893,95)

Resultado do exercicio – (90.893,95) 90.893,95 –
Saldo 31/12/2017 300.000,00 (590.629,57) – (290.629,57)
S.C.P/Mandala em 31/12/2017
Constituição conforme 
AGE de 25/08/2017 220.944,87 – – 220.944,87

Saldo em 31/12/2017 220.944,87 – – 220.944,87

Atividades operacionais 31/12/2017 31/12/2016
Lucro/prejuizo líquido 14.319.437,39 32.044.488,70
Ajustes do exercício SCP 2015 – 116.926,31
Ajustes do exercício SCP 2016 – 528.342,27
(+) Depreciação 20.034,14 578.193,83
(-) Resultado na equivalencia patrimonial (14.138.925,58) (21.808.370,31)
Aumento/redução ativo/Duplicatas a receber 4.870.664,96 7.741.158,71
Estoques (1.312.197,87) (14.291.845,05)
Outros direitos 908.918,72 1.433.671,49
Pagamento deposito para recursos (827.080,70) (609.747,72)
Aumento/redução do passivo/Fornecedores 88.031,24 4.988,05
Impostos e taxas a recolher (66.818,39) (186.030,81)
Obrigações intervenientes 10.972.317,61 9.107.674,65
Outras obrigações 3.508.659,61 207.322,56
Receitas operacionais futuras (5.074.057,80) (8.709.039,51)
Custos operacionais futuros 678.182,18 47.740,49
Caixa líquido consumido nas 
atividades operacionais 13.947.165,51 6.205.473,66

Atividades de investimentos – Ações em tesouraria – (17.834.962,35)
Variacao no imobilizado (930.229,52) 4.432.235,09
Aumento em investimentos (9.811.296,04) (12.744.134,11)
Caixa líquido consumido nas 
atividades de investimentos (10.741.525,56) (26.146.861,37)

Atividades de financiamentos
Creditos de pessoas ligadas (5.358.331,52) 9.357.480,05
Caixa líquido gerado nas atividades de 
financiamentos (5.358.331,52) 9.357.480,05

Redução liquida das disponibilidades (2.152.691,57) (10.583.907,66)
Saldo caixa (+) equivalente caixa 31/12/16 2.568.884,08 13.152.791,74
Saldo caixa (+) equivalente caixa 31/12/17 416.192,51 2.568.884,08

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Capital
integralizado

Reserva
legal

Lucros
a realizar

Ações em
tesouraria

Reserva
de lucros Total

Saldo em 31/12/2015 4.879.500,00 1.963.247,24 8.492.961,57 (28.106.436,58) 117.109.728,42 104.339.000,65
Lucro líquido do exercicio – – – – 32.044.488,70 32.044.488,70
Ações em tesouraria – – – (17.834.962,35) – (17.834.962,35)
Transferencia entre contas – – (8.492.961,57) – 8.492.961,57 –
Saldo em 31/12/2016 4.879.500,00 1.963.247,24 – (45.941.398,93) 157.647.178,69 118.548.527,00
Aumento capital social cf ata age 24/08/2017 102.999.598,30 – – – (102.999.598,30) –
Redução de capital cf ata age 25/08/2017 (5.558.627,12) – – – – (5.558.627,12)
Redução de capital cf ata age 27/09/2017 (4.542.921,07) – – – – (4.542.921,07)
Ações em tesouraria – – – (2.593.265,96) – (2.593.265,96)
Recompra de ações – – – 48.534.664,89 (48.534.664,89) –
Lucro líquido do exercicio – 715.971,87 – – 13.603.465,52 14.319.437,39
Saldo em 31/12/2017 97.777.550,11 2.679.219,11 – – 19.716.381,02 120.173.150,24

Demonstrações das Mutações do
Patrimônio Líquido – 31/12/2017 e 31/12/2016

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

4) Ativo Investimentos 31/12/2017 31/12/2016
Participação em Empresas Coligadas/Controladas
Soprac Hotéis S.A. 3.090.360,43 5.914.807,02
Primor Empreendimentos S.A. 34.582.375,56 34.193.546,30
Raj Negócios Imobiliários S.A. 65.600.436,77 51.902.408,92
Outros investimentos 2.702.904,03 2.579.856,16

105.976.076,79 94.590.618,40
Aplicação em incentivos fiscais 85.552,00 85.552,00

106.061.628,79 94.676.170,40
5) Ativo Imobilizado 31/12/2017 31/12/2016
Terras e terrenos 2.307,66 –
Construções civis 4.966.112,42 4.966.112,44
Ativo em construção 4.645,00 –
Obras infra estrutura 92.316,66 –
Bens em construção ou formação 1.078.387,69 328.437,45
Veículos 225.778,18 225.778,18
Máquinas, motores e equiptos 41.732,52 31.212,52
Moveis e utensílios 396.250,63 389.336,69
Computadores e perifericos 81.800,17 80.336,23
Softwares 27.858,42 27.858,42
(-) Depreciações acumuladas (2.662.761,27) (2.642.727,13)

4.254.428,08 3.406.344,78
6) Equivalência Patrimonial 31/12/2017 31/12/2016
Primor Empreendimentos S.A. – % participação 100,00% 100,00%
Capital 4.503.850,40 4.503.850,40
Lucro do exercício 388.829,26 1.136.889,06
Lucros acumulados 26.939.371,97 26.550.542,71
Patrimônio líquido 34.582.375,56 34.193.546,30
Valor atual do investimento 34.582.375,56 34.193.546,30
Valor do investimento antes da equivalência 34.193.546,30 33.056.657,24
Resultado da equivalência 388.829,26 1.136.889,06
RAJ Negócios Imobiliários S.A. 31/12/2017 31/12/2016
Percentual de participação 100,00% 100,00%
Capital 23.314.045,48 11.327.251,53
Aporte Futuro Aumento Capital – AFAC – 12.214.418,47
Lucro (prejuízo) do exercício 13.925.652,37 20.754.745,05
Lucros acumulados 40.400.353,16 27.170.983,41
Patrimônio líquido 65.600.436,77 51.902.408,92
Valor atual do investimento 65.600.436,77 51.902.408,92
Valor do investimento antes da equivalência 51.902.408,92 18.933.245,40
Resultado da equivalência 13.820.745,26 20.754.745,05
Soprac Hotéis e Empreendimentos Ltda. 31/12/2017 31/12/2016
Percentual de participação 27,79% 52,00%
Capital 12.797.519,00 12.797.519,00
Patrimônio líquido 11.120.404,56 11.374.628,89
Redução participação capital (2.753.797,65) –
Valor atual do investimento 3.090.360,43 5.914.807,02
Valor do investimento antes da equivalência 3.161.009,37 6.130.706,60
Resultado da equivalência (70.648,94) (215.899,58)

Frederico Ribeiro Krakauer – Diretor Superintendente
Moira Ribeiro Krakauer Cestari – Diretora

Manoel Ferraz de Campos Salles – Diretor Gerente
Serafim Scigliano Neto – TC – CRC 1SP 045.039/O-6

Outros Investimentos, San Sebastian – SCP 31/12/2017 31/12/2016
Percentual de participação 77,00% 77,00%
Capital 2.212.260,18 2.212.260,18
Patrimônio líquido 3.045.319,43 3.045.319,43
Valor atual do investimento 2.344.895,96 2.344.895,96
Valor do investimento antes da equivalencia 2.344.895,96 2.212.260,18

– 132.635,78
Resultado da equivalência 14.138.925,58 21.808.370,31
7) Capital Social: O capital da sociedade em 31.12.2017 e 31.12.2016 está 
representado por 172.603 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.
8) Ações em Tesouraria: Não constam mais ações em tesouraria conforme 
AGE de 24/08/2017.

Balanços Patrimoniais – Ativo

Balanços Patrimoniais – Passivo 31/12/2017 31/12/2016
Passivo circulante 1.067.417,01 2.933.262,35
Fornecedores 589.935,70 501.904,46
Impostos e taxas a recolher 233.189,86 300.008,25
Obrigações intervenientes – 1.873.531,43
Outras obrigações 244.291,45 257.818,21
Passivo não circulante 56.299.372,91 44.327.213,12
Obrigações intervenientes 35.871.534,66 23.025.685,62
Provisao impostos sobre lucros a realizar 4.375.162,06 4.375.162,06
Outras obrigações 3.839.454,54 317.268,17
Receitas operacionais futuras 14.408.589,94 19.482.647,74
Depositos judiciais 449.137,19 449.137,19
(-) Provisão para devedores duvidosos (596.482,00) (596.482,00)
(-) Custos operacionais futuros (2.048.023,48) (2.726.205,66)
Patrimônio líquido 120.173.150,24 118.548.527,00
Capital social 97.777.550,11 4.879.500,00
Ações em tesouraria – (45.941.398,93)
Reserva legal 2.679.219,11 1.963.247,24
Reserva de lucros 19.716.381,02 157.647.178,69
Patrimônio especial SCP RSL (290.629,57) (199.735,62)
Capital social SCP RSL 300.000,00 300.000,00
Resultado SCP RSL (590.629,57) (499.735,62)
Patrimônio especial SCP mandala 220.944,87 –
Capital social SCP mandala 220.944,87 –
Total do Passivo 177.470.255,46 165.609.266,85

Primor Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 07.755.547/0001-46 – Rua Groenlandia, 1.058 – Jardim América – São Paulo-SP

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em R$)
Demonstrações de Resultados

Demonstrações dos Fluxos de Caixas

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Balanço Patrimonial – Ativo Balanço Patrimonial – Passivo

Relatório da Diretoria: Atendendo determinações legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras, relativas 
aos exercícios sociais findos em 31/12/2017 e 31/12/2016. São Paulo, 13 de abril de 2018. A Diretoria

31/12/2017 31/12/2016
Receitas de Vendas 403.742,52 901.343,06
(-) Devoluções Cancelamentos e Impostos 
sobre Vendas (14.736,59) (32.899,06)

Receitas Líquidas de Vendas 389.005,93 868.444,00
Lucro Bruto 389.005,93 868.444,00
(-) Despesas Administrativas (26.172,29) (29.518,26)
(-) Despesas Tributárias (26.837,34) (5.495,97)
(-) Despesas Financeiras (3.793,72) (3.137,71)
(+) Receitas Financeiras 36.472,28 480.419,85
(+) Outras Receitas não Operacionais 11.508,90 –
Lucro/Prejuizo Operacional 380.183,76 1.310.711,91
(+) Equivalência Patrimonial 26.604,31 –
Lucro (Prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL 406.788,07 1.310.711,91
(-)Imposto de Renda (10.315,84) (120.850,54)
(-)Contribuição Social (7.642,97) (52.972,31)
Lucro Líquido do Exercício 388.829,26 1.136.889,06

Diretoria: Frederico Ribeiro Krakauer | Manoel Ferraz de Campos Salles | Moira Ribeiro Krakauer Cestari

31/12/2017 31/12/2016
Ativo Circulante 17.496.157,59 19.052.111,23
Bancos 239.215,42 232.712,80
Títulos e Valores Mobiliários 309.536,83 805.014,35
Outros Valores a Receber 16.947.405,34 17.910.287,09
Prestamistas All Time – Terreno – 77.600,83
Tributos a Compensar – 26.496,16
Ativo não Circulante 17.306.058,25 16.642.230,92
Realizável a Longo Prazo
Direitos a Receber de Pessoas Ligadas 16.414.698,09 15.794.324,79
Investimentos 310.604,31 284.000,00
Depositos para Recursos Judiciais 580.755,85 563.906,13
Total do Ativo 34.802.215,84 35.694.342,15

31/12/2017 31/12/2016
Passivo Circulante 7.565,30 1.214.698,09
Fornecedores – 11.508,90
Impostos e Taxas a Recolher 3.565,30 139.971,65
Outras Obrigações a Pagar 4.000,00 1.063.217,54
Passivo não Circulante 212.274,98 286.097,76
Receitas Operacionais Futuras 212.274,98 286.097,76
Patrimonio Líquido 34.582.375,56 34.193.546,30
Capital Social 4.503.850,40 4.503.850,40
Reserva Legal 3.139.153,20 3.139.153,20
Reserva de Lucros 26.939.371,97 26.550.542,71

Total do Passivo 34.802.215,84 35.694.342,15

Capital Integralizado Reserva Legal Resultado do Exercício Lucros a Disposição dos Acionistas Totais
Saldos em 31/12/2015 4.503.850,40 3.082.308,74 – 25.470.498,10 33.056.657,24
Lucro do Exercício – – 1.136.889,06 – 1.136.889,06
Reserva de Lucros – 56.844,45 (56.844,45) – –
Destinação do Lucro – – (1.080.044,61) 1.080.044,61 –
Saldos em 31/12/2016 4.503.850,40 3.139.153,20 – 26.550.542,70 34.193.546,30
Lucro do Exercício – – 388.829,26 – 388.829,26
Reserva de Lucros – – (388.829,26) 388.829,26 –
Saldos em 31/12/2017 4.503.850,40 3.139.153,20 – 26.939.371,96 34.582.375,56

31/12/2017 31/12/2016
Das Atividades Operacionais 158.002,71 (1.612.925,43)
Lucro Líquido 388.829,26 1.136.889,06
Aumento/Redução do Ativo
Outros Valores a Receber 962.881,75 (2.980.799,67)
Duplicatas a Receber 77.600,83 613.484,52
Tributos a Compensar 26.496,16 –
Deposito para Recursos (16.849,72) (1.617,41)
Aumento/Redução do Passivo
Fornecedores a Pagar (11.508,90) 11.445,15
Impostos a Pagar (136.406,35) 111.151,36
Outras Obrigações a Pagar (1.059.217,54) 449.004,43
Receitas Operacionais Futuras (73.822,78) (952.482,87)
Atividades de Financiamentos
Direitos a Receber Pessoas Ligadas (620.373,30) (677.924,79)
Atividades de Investimentos (620.373,30) (677.924,79)
Investimentos (26.604,31) –
Variação Líquida nas Disponibilidades (488.974,90) (2.290.850,22)
Saldo de Caixa Inicial 1.037.727,15 3.328.577,37
Saldo de Caixa Final 548.752,25 1.037.727,15

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional – As operações são decor-
rentes de incorporação imobiliária, administração de bens próprios e loca-
ção. Sociedade constituída sob a forma de Subsidiária integral de Praias 
Paulistas S.A.. 2. Elaboração das demonstrações financeiras e princi-
pais praticas contábeis – As demonstrações contábeis foram elaboradas 
de acordo com as práticas Contábeis adotadas no Brasil, as quais abran-
gem a legislação societária. Os pronunciamentos, as orientações e as inter-
pretações emitidas pelo comitê de pronunciamentos contábeis e, quando 
aplicável, normas emitidas pela CVM. Na elaboração das demonstrações 
contábeis de 2008, a companhia adotou pela primeira vez as alterações na 
legislação societária introduzidas pela Lei nº 11.638/2007 e MP nº 449/2008. 
2.1. Receitas, custos e despesas – As receitas da atividade são reconheci-

das quando do seu efetivo recebimento e os custos atribuidos a essas recei-
tas apropriados de forma proporcional em razão de tratar-se de um empre-
endimento a longo prazo. As demais receitas e despesas são apropriadas 
obedecendo ao Regime de competência. 2.2. Títulos e Valores Mobiliários 
– São avaliados pelo valor de aplicação acrescido de rendimentos auferidos 
Até a data do balanço, não excedendo o valor de realização. 2.3. IRPJ e 
CSLL – Foi calculado pelo lucro presumido mediante aplicação da alíquota 
de 15% mais adicional de 10% para IRPJ e de 9% para CSLL. 2.4. Demais 
Ativos e Passivos – São registrados pelos valores nominais conhecidos ou 
estimados, atualizados Até a data do balanço, quando aplicável. 3. Capital 
Social – Está representado por 4.505.000 ações ordinárias nominativas, 
com valor nominal de R$ 1,00 cada uma. Integralizado R$ 4.503.850,40.

Serafim Scigliano Neto – TC CRC 1SP 045.039/O-6

RAJ Negócios Imobiliários e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 06.134.125/0001-90

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em Reais)

Balanço Patrimonial – Ativo

1) Contexto Operacional: As Operações serão Decorrentes Principalmente 
de Loteamento, Compra, Venda e Locação. Sociedade Constituída sob a 
forma de subsidiária integral de Praias Paulistas S.A.. 2) Elaboração das 
demonstrações financeiras e principais praticas contábeis: As Demons-
trações Contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, as quais abrangem a Legislação Societária. Os pronun-
ciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo CPC e, quando 
aplicável, Normas Emitidas pela CVM. 2.1) Projetos Terras e Lotes: São 
avaliados pelo Valor de Custo de Aquisição e de Benfeitorias. 2.2) Demais 
Ativos e Passivos: São Registrados pelos Valores Nominais conhecidos ou 
estimados, atualizados até a data do Balanço, quando aplicável. 2.3) IRPJ 
e CSLL: Foi calculado pelo lucro presumido mediante aplicação da Alíquota 
de 15% mais adicional de 10% para IRPJ e de 9% para CSLL.

Relatório da Diretoria: Atendendo as determinações legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras, rela-
tivas aos exercícios sociais findos em 31/12/2017 e de 2016. São Paulo, 13 de abril de 2018. A Diretoria

31/12/2017 31/12/2016
Ativo Circulante 17.927.812,33 18.101.727,45
Caixas – 1.205,00
Bancos 18.368,27 98.545,24
Impostos e Taxas a Recuperar – 37.112,84

4.974.071,61 3.592.233,84
Projeto Terras e Lotes 12.935.372,45 14.372.630,53
Ativo não Circulante 61.645.944,97 37.673.353,72
Direitos a Receber de Pessoas Ligadas 19.482.097,69 8.059.149,21
Investimentos em outras Empresas 42.156.422,28 29.606.779,51
Imobilizado 7.425,00 7.425,00
Total do Ativo 79.573.757,30 55.775.081,17

31/12/2017 31/12/2016
Receitas Operacionais 2.210.289,16 4.259.352,97
(-) Despesas Administrativas (186.654,94) (235.031,79)
(-) Despesas Financeiras (871,41) (831,77)
(-) Despesas Tributarias (146.970,23) (157.873,87)
(+) Receita Aplicação Financeira – 150.388,44
(-) Outras Despesas Operacionais (140.116,65) (712.890,57)
(+) Outras Receitas não Operacionais – 54.330,00
Lucro/Prejuizo Operacional 1.735.675,93 3.357.443,41
(+) Dividendos Recebidos 54.000,00 –
(+) Equivalência Patrimonial 12.186.859,75 17.557.176,07
Lucro Bruto 13.976.535,68 20.914.619,48
(-) Provisão para CSLL (23.871,12) (59.535,97)
(-) Provisão para IRPJ (27.012,19) (100.338,46)
Lucro/Prejuizo do Exercício 13.925.652,37 20.754.745,05Capital 

Integralizado
Capital a 

Integralizar
Reserva 

Legal
Reserva 

de Lucros
Resultado 

do Exercicio Totais
Saldos em 31/12/2015 11.330.000,00 (2.748,47) 152.018,26 7.453.975,61 – 18.933.245,40
Aumento Capital conforme AGO/E 12.211.670,00 – – – – 12.211.670,00
Integralizacao Capital 2.748,47 – – – 2.748,47
Lucro do Exercicio – – – – 20.754.745,05 20.754.745,05
Reserva Legal 1.037.737,25 (1.037.737,25) – –
Transferencia do Lucro do Exercicio – – – 20.754.745,05 (20.754.745,05) –
Saldos em 31/12/2016 23.541.670,00 – 1.189.755,51 27.170.983,41 – 51.902.408,92
Redução capital capital conforme venda ações (227.624,52) – – – – (227.624,52)
Lucro do Exercicio – – – – 13.925.652,37 13.925.652,37
Reserva Legal 696.282,62 (696.282,62) – –
Transferência do Lucro do Exercicio – – – 13.925.652,37 (13.925.652,37) –
Saldos em 31/12/2017 23.314.045,48 – 1.886.038,13 40.400.353,16 – 65.600.436,77

Demonstrações das Mutações 
do Patrimônio Líquido 31/12/2017 31/12/2016

Atividades Operacionais 24.137.144,00 22.626.913,19
Lucro/Prejuizo Liquido do Exercício 13.925.652,37 20.754.745,05
Variação em Impostos a Recuperar 37.112,84 176,56
Variação em Outros Valores (1.381.837,77) 358.000,00
Variação Projetos Terras e Lotes 1.437.258,08 (489.772,16)
Variação Fornecedores a Pagar 37.322,73 –
Variação em Impostos a Pagar (3.364,25) (53.475,32)
Variação em Outras Obrigações 10.085.000,00 2.058.476,59
Variação em Receitas e Despesas Diferidas – (1.237,53)
Atividades de Investimentos (12.549.642,77) (16.844.680,50)
Variação pelo Investimento em outras 
Empresas (12.549.642,77) (16.844.285,50)

Variação Imobilizado – (395,00)
Atividades de Financiamento (11.668.883,20) (7.362.827,76)
Variação Capital (227.624,52) 12.214.418,47
Variação Direitos a Receber Pessoas 
Ligadas (11.441.258,68) (19.577.246,23)

Variação Líquida das Disponibilidades (81.381,97) (1.580.595,07)
(+) Saldo Inicial 99.750,24 1.680.345,31
(+) Saldo Final 18.368,27 99.750,24

Demonstrações dos Fluxos de Caixas

Diretoria: Frederico Ribeiro Krakauer | Moira Ribeiro Krakauer 
Cestari | Manoel Ferraz de Campos Salles

Serafim Scigliano Neto – TC CRC 1SP 045.039/O-6

Notas Explicativas 3) Débitos com Pessoas Ligadas 31/12/2017 31/12/2016
Sobloco Construtora S/A – 18.310,20
4) Investimentos 31/12/2017 31/12/2016
Unik BR 1,00 1,00
SB SPE IV Incorp. e Particip. Ltda 17.598.538,64 14.793.099,20
SCP Atlanta 547.981,44 552.407,14
Parque Campinas Emprend. Imob. 3.945.226,84 4.002.594,05
Reserva do Golfe 1.455.200,17 1.481.672,59
Jardins do Golf 13.398.585,98 4.459.617,34
Loteamento Jundiaí – Flora Park 3.072.246,61 2.655.443,19
RSL – Sabel Incorp. SCP 2.138.641,60 1.661.945,00

42.156.422,28 29.606.779,51
5) Capital Social: O Capital da Sociedade está representado por 23.314.045 
Ações Ordinárias Nominativas, com Valor Nominal de R$ 1,00 cada uma. 

Demonstrações dos Resultados

31/12/2017 31/12/2016
Passivo Circulante 13.973.320,53 3.854.362,05
Fornecedores 37.322,73 –
Impostos e Taxas a Recolher 29.951,62 33.315,87
Outras Obrigações 13.906.046,18 3.821.046,18
Passivo não Circulante – 18.310,20
Obrigações com Pessoas Ligadas – 18.310,20
Patrimonio Líquido 65.600.436,77 51.902.408,92
Capital Social 23.314.045,48 23.541.670,00
Reserva Legal 1.886.038,13 1.189.755,51
Reserva de Lucros 40.400.353,16 27.170.983,41
Total do Passivo 79.573.757,30 55.775.081,17

Balanço Patrimonial – Passivo

Essa redução foi devido a baixa de Lotes Imobiliários do estoque conforme 
AGO/E, já que o capital é composto por lotes. 

Reserva do Golfe Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 12.948.723/0001-04 – Rua Ezequiel Freire, nº 35 – 12º andar – Santana – São Paulo-SP – CEP 02.034-000

Demonstrações das Muta-
ções do Patrimônio Líquido

2017 2016
Ativo Circulante 3.812.494,58 3.816.953,36
.Bancos 2,00 4.331,64
.Aplicação Financeira 5.593,58 4.680,36
.Imoveis a Comercializar 3.805.899,00 3.805.899,00
.Contas Correntes 1.000,00 2.042,36
Ativo Não Circulante 450,00 1.050,00
.Veiculos 12.000,00 12.000,00
.Marcas e Patentes 450,00 450,00
.(-)Depreciações Acumuladas (12.000,00) (11.400,00)
Total do Ativo 3.812.944,58 3.818.003,36

Capital
Social

Prejuízo
Acumulado Total

Saldo em 31/12/2015 4.703.450,40 (1.710.918,18) 2.992.532,22
Prejuízo do Exercício – (29.187,04) (29.187,04)
Saldo em 31/12/2016 4.703.450,40 (1.710.918,18) 2.963.345,18
Prejuízo do Exercício – (52.944,85) (52.944,85)
Saldo em 31/12/2017 4.703.450,40 (1.710.918,18) 2.910.400,33

1. Contexto Operacional: As operações da empresa tem por objeto, 
o planejamento, desenvolvimento, promoção, incorporação e venda 
de lotes e de unidades autônomas de empreendimentos imobiliários. 
1.1. Os valores representados por Imóveis a Comercializar no valor de 
R$ 3.805.899,00 são empreendimentos que estão em fase de comer-
cialização. 2. Elaboração das Demonstrações Financeiras e Práticas 
Contábeis: A contabilidade e as Demonstrações Financeiras foram ela-
boradas de acordo com as práticas contabeis adotadas no Brasil, dis-
posições da Lei 6.404/76 e legislação complementar. 2.1. Receitas e 
Despesas: São apropriadas obedecendo ao regime de competência. 3. 
Capital Social: O capital social é de R$ 4.703.450,40, representado por 
10.000.000 de ações, todas nominativas e sem valor nominal, dentre as 
quais, 5.000.000 de ações ordinárias classe “A”; 2.500.000 ações ordi-
nárias nominativas classe “B” e 2.500.000 ações nominativas classe “C”.

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em Reais – R$)
Relatório da Diretoria – Srs. Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação de V.Sas., as Demonstrações 
Financeiras relativas aos exercícios sociais findos em 31/12/2017 e 2016. São Paulo, 15 de março de 2018. A Diretoria

2017 2016
Despesas (Receitas) Operacionais (52.944,85) (29.187,04)
Administrativas (51.110,44) (26.619,02)
Financeiras (1.414,14) (1.530,62)
Tributarias (499,85) (1.045,44)
Receitas Financeiras 79,58 8,04
Prejuízo Líquido do Exercício (52.944,85) (29.187,04)

Demonstrações dos Resultados

2017 2016
Prejuízo do Exercício (52.944,85) (29.187,04)
Depreciação Acumulada 600,00 2.400,00
Resultado Operacional de Caixa no Período (52.344,85) (26.787,04)
Variação Conta Correntes 1.042,36 71,15
Variação Outras Obrigações – 3.250,00
Variação em Receita Diferida (7,59) 12,06
Total Fluxo de Caixa Operacional (51.310,08) (23.453,83)
Atividade de Financiamento
Variação Aporte Futuro Aumento de Capital 8.500,00 18.750,00
Variação Obrigações Pessoas Ligadas 39.393,66 –
Total Atividade de Financiamento 47.893,66 18.750,00
(=) Caixa Gerado no Negócio (3.416,42) (4.703,83)
Saldo Inicial 9.012,00 13.715,83
Saldo Final 5.595,58 9.012,00

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Frederico Ribeiro Krakauer – Diretor Presidente
Serafim Scigliano Neto – TC – CRC 1SP 045.039/O-6

Balanço Patrimonial – Ativo

Balanço Patrimonial – Passivo 2017 2016
Passivo Circulante 19.221,66 19.221,66
.Outras Obrigações a Pagar 19.221,66 19.221,66
Passivo Não Circulante 883.322,59 835.436,52
.Obrigações Pessoas Ligadas 39.393,66 –
.Receitas Diferidas 4,47 12,06
.Aporte para Futuro Aumento de Capital 843.924,46 835.424,46
Patrimônio Líquido 2.910.400,33 2.963.345,18
.Capital Social 4.703.450,40 4.703.450,40
.Prejuizo Acumulado (1.793.050,07) (1.740.105,22)
Total do Passivo 3.812.944,58 3.818.003,36

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras 

Cardif do Brasil Vida e Previdência S.A.
C.N.P.J. nº 03.546.261/0001-08 - N.I.R.E.: 35.300.175.051

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Aos 30/11/2017, às 9:30 horas, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Francisco Javier Valenzuela
Cornejo; Secretário: Sr. Marcelo Luis Santilli. Deliberações: A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas, (a) aprovou a alteração do endereço da sede social da Companhia, de modo que essa passe a localizar-se na Cidade de 
São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio 
São Paulo Corporte Towers, CEP 04543-907; (b) aprovou, dada a deliberação acerca da alteração do endereço da sede social da Companhia,
a nova redação do artigo 2º do Estatuto Social, a qual passa a  ter nova redação; (c) aprovou a destituição do Sr. Olivier Antoine Calandreau,
Passaporte emitido pela República Francesa nº 11DD33154, CPF nº 236.835.298-81, residente e domiciliado na República do Chile, na Cidade
de Santiago, do cargo de membro titular do Conselho de Administração da Companhia; (d) elegeu, em substituição ao conselheiro ora
destituído, o Sr. Baptiste Paul Bernard Touchard, Passaporte emitido pela República Francesa nº 14AF22359, em processo de obtenção de
sua inscrição no CPF, residente e domiciliado na República do Chile, na Cidade de Santiago, para o cargo de membro efetivo do Conselho de
Administração da Companhia, com mandato que estender-se-á até 30/03/2018, coincidindo, assim, com o término dos mandatos dos demais 
integrantes do Conselho de Administração da Companhia; e (e) deliberou pela publicação desta Ata de AGE na forma de extrato. Formalizada 
tal declaração, o Sr. Baptiste Paul Bernard Touchard tomou posse no cargo de membro efetivo do Conselho de Administração da Companhia,
conforme o anexo Termo de Posse. 7. Encerramento: Nada mais. Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP nº 267.523/18-0 em 07/06/2018. 
Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Cardif do Brasil Seguros e Garantias S.A.
C.N.P.J. nº 08.279.191/0001-84 - N.I.R.E.: 35.300.334.311

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Aos 30/11/2017, às 14:00 horas. Local: Na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Sr. Francisco Javier Valenzuela Cornejo, 
Presidente da Mesa; e Sr. Marcelo Luis Santilli, Secretário. Deliberações: O Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem
qualquer objeção, (a) aprovou a destituição do Sr. Adriano Carlos Vieira Romano, RG nº 20.108.120 SSP/SP, CPF nº 132.505.848-35, residente
e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, do cargo estatutário de Diretor Presidente da Companhia, agradecendo-o pelos excelentes serviços 
prestados à Companhia; (b) aprovou a destituição do Sr. Emmanuel Pelege, RNE nº V307816-J, CPF nº 227.256.918-85, residente e
domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, do cargo estatutário de Diretor Técnico da Companhia; (c) aprovou a destituição do Sr. Ricardo da
Cruz Barreto, RG nº 11.406.338-2 SSP/SP, CPF nº 134.827.478-65, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, do cargo estatutário 
de Diretor sem designação específica da Companhia; (d) elegeu o Sr. Emmanuel Pelege, para o cargo estatutário de Diretor Presidente da 
Companhia, com mandato que estender-se-á até 30/03/2018; (e) elegeu o Sr. Ricardo da Cruz Barreto, para o cargo estatutário de Diretor 
Técnico da Companhia, com mandato que estender-se-á até 30/03/2018; (f) consignou que, em decorrência das deliberações acima, a 
Diretoria da Companhia fica assim composta: (f.1) Sr. Emmanuel Pelege, ocupando o cargo de Diretor Presidente; e (f.2) Sr. Ricardo da Cruz
Barreto, ocupando o cargo de Diretor Técnico, sendo que os respectivos mandatos estender-se-ão até 30/03/2018; (g) indicou o Sr. Emmanuel 
Pelege, Diretor Presidente da Companhia: (g.1) como o responsável pelo cumprimento do disposto na Lei nº 9.613, de 3/03/1998 (alterada
pela Lei nº 12.683, de 9/07/2012), na Circular SUSEP nº 445, de 2/07/2012 e nas demais regulamentações complementares aplicáveis; 
(g.2) como responsável, nos termos da Circular SUSEP nº 249, de 20/02/2004, pelos controles internos; e (g.3) como responsável, nos termos 
da Circular SUSEP nº 344, de 21/07/2007, pelos controles internos específicos para a prevenção contra fraudes; (h) indicou o Sr. Ricardo da
Cruz Barreto, Diretor Técnico da Companhia: (h.1) como responsável pelo cumprimento das obrigações da Resolução CNSP nº 143, de
27/12/2005; (h.2) como responsável técnico, nos termos da Resolução CNSP nº 321, de 15/07/2015, e do artigo 1º, inciso II, da Circular SUSEP 
nº 234, de 28/08/2003; (h.3) como responsável administrativo-financeiro, conforme previsto no artigo 1º, inciso III, da Circular SUSEP nº 234,
de 28/08/2003; (h.4) como responsável pelo acompanhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos de contabilidade e 
auditoria independente previstos na regulamentação em vigor, conforme o disposto na Resolução CNSP nº 321, de 15/07/2015; (h.5) como
responsável pelas relações com a SUSEP, nos termos do artigo 1º, inciso I, da Circular SUSEP nº 234, de 28/08/2003; (h.6) como responsável 
pela contratação e supervisão de representantes de seguro e dos serviços por esses prestados, nos termos do artigo 16, da Resolução CNSP 
nº 297, de 25/10/2013; e (h.7) como responsável pela contratação de correspondentes de microsseguro e pelos serviços por eles prestados; 
e (i) aprovou o encerramento da filial da Companhia localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, 1.052, 
7º andar, conjuntos 71 e 72, Itaim Bibi, CEP 04534-014. Encerramento: Nada mais. Francisco Javier Valenzuela Cornejo - Presidente
(representado pelo procurador Emmanuel Pelege); Marcelo Luis Santilli - Secretário JUCESP nº 265.546/18-7 em 04/06/2018. Flávia R. Britto 
Gonçalves - Secretária Geral. 

NCVP Participações Societárias S/A
C.N.P.J. nº 07.278.168/0001-02 - N.I.R.E.: 35.300.321.812

Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Aos 30/03/2018, às 16h, na sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Emmanuel Pelege; Secretário: Sr. Marcelo
Luis Santilli. Deliberações: A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, (a) aprovou a nova redação 
do artigo 6º, caput, do Estatuto Social da Companhia, qual seja: “A Companhia será administrada e representada por uma Diretoria composta por 
até 5 membros residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral. Os Diretores terão as seguintes designações: 
”Diretor Presidente”, ”Diretor Vice-Presidente” e, os demais, “Diretor”, sem designação específica.”; (b) aprovou, em razão da nova redação do
artigo 6º, caput, do Estatuto Social da Companhia, a exclusão do item (c) do artigo 8º do Estatuto Social da Companhia; (c) aprovou a consolidação
da redação do Estatuto Social da Companhia, o qual passa a ter a redação conforme o Anexo A a esta Ata; (d) aprovou a eleição do Sr. Alessandro
Deodato, R.N.E. nº G418232-0, C.P.F. nº 240.241.338- 70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Presidente 
da Companhia, encerrando-se o respectivo mandato dentro de 3 anos contados a partir da presente data; (e) aprovou a reeleição do Sr. Emmanuel
Pelege, R.N.E. nº V307816-J, C.P.F. nº 227.256.918-85, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, para o cargo de Diretor Vice-Presidente 
da Companhia, encerrando-se o respectivo mandato dentro de 3 anos contados a partir da presente data; (f) aprovou a eleição do Sr. Ricardo da 
Cruz Barreto, R.G. nº 11.406.338-2 SSP/SP, C.P.F. nº 134.827.478-65, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, para o cargo de Diretor, 
sem designação específica, da Companhia, encerrando-se o respectivo mandato dentro de 3 anos contados a partir da presente data; (g) aprovou 
a eleição do Sr. Roberto Martin de Souza Rubim, R.G. nº 18.367.626 SSP/SP, C.P.F. nº 114.270.988-40, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo/SP, para o cargo de Diretor, sem designação específica, da Companhia, encerrando-se o respectivo mandato dentro de 3 anos contados a 
partir da presente data; (h) aprovou a eleição da Sra. Karina Martins Sabino, R.G. nº 54.775.544-2 SSP/SP, C.P.F. nº 046.575.656-56, residente
e domiciliada na Cidade de São Paulo/SP, para o cargo de Diretora, sem designação específica, da Companhia, encerrando-se o respectivo mandato
dentro de 3 anos contados a partir da presente data, de modo que os integrantes da Diretoria Executiva da Companhia passam a ser exclusivamente
aqueles eleitos ou reeleitos neste ato; (i) aprovou a publicação desta Ata de AGE na forma de extrato. Encerramento: Nada mais. Mesa: 
Emmanuel Pelege - Presidente da Mesa; Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP nº 219.301/18-9 em 07/05/2018. Flávia R. Britto
Gonçalves - Secretária Geral. Anexo A - Estatuto Social de NCVP Participações Societárias S/A - Denominação, Sede e Foro  Jurídico: 
Artigo 1º. Sob a denominação de NCVP Participações Societárias S/A (“Companhia”), fica constituída uma Sociedade Anônima, que será regida
pelas disposições deste Estatuto Social e da legislação aplicável, com sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, 1.909, Torre Sul, 8º andar, conjunto 81, parte, Vila Nova Conceição, Condomínio São Paulo Corporate Towers, CEP
04543-907. § Único: A Companhia poderá, por deliberação da Diretoria, abrir e encerrar filiais, escritórios, agências e estabelecimentos em
qualquer parte do território nacional e no exterior. Objeto Social: Artigo 2º. A Companhia tem por objeto (i) a participação em outras sociedades,
como quotista ou acionista; e (ii) as atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários. Duração: 
Artigo 3º. A Companhia existirá por prazo indeterminado. Capital Social: Artigo 4º. O capital social da Companhia é de R$ 93.747.753,00,
representado por 93.747.753,00 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. § 1º: As ações poderão ser representadas por cautelas ou
títulos múltiplos, na forma da lei. § 2º: As cautelas ou títulos múltiplos representativos das ações deverão ser assinados por quaisquer 2 Diretores
ou por 2 procuradores com poderes especiais, observado o disposto no artigo 24 da Lei 6.404/76. § 3º: Cada ação conferirá direito a um voto nas
deliberações da Assembleia Geral. § 4º: Os acionistas poderão obter, a qualquer tempo, o desdobramento ou o agrupamento de certificados
representativos de ações, pagando os custos de tais operações. Artigo 5º. Nos casos de aumento de capital, os acionistas terão preferência na
subscrição de novas ações, na proporção das que já possuírem. O direito de preferência à subscrição de novas ações deverá ser exercido no prazo 
fixado pela Assembleia Geral, o qual não poderá ser inferior a 30 dias, a partir da primeira publicação do respectivo aviso aos acionistas. 
Administração e Representação: Artigo 6º. A Companhia será administrada e representada por uma Diretoria composta por até 5 membros 
residentes no país, acionistas ou não, eleitos e destituíveis pela Assembleia Geral. Os Diretores terão as seguintes designações: “Diretor Presidente”, 
“Diretor Vice-Presidente” e, os demais, “Diretor”, sem designação específica. § 1º: Os Diretores terão mandato de 3 anos, permitida a reeleição.
Os Diretores permanecerão em seus cargos até que seus sucessores sejam empossados. § 2º: Os Diretores serão investidos em seus cargos 
mediante assinatura do termo de posse no Livro de Atas de Reuniões de Diretoria, independentemente de prestação de caução ou de outra garantia
de gestão. § 3º: Os Diretores receberão a remuneração que for determinada pela Assembleia Geral que os eleger. Artigo 7º. A Diretoria reunir-se-á 
na sede social, ou em qualquer das filiais, sempre que convocada na forma deste Estatuto. § 1º: As reuniões de Diretoria deverão ser instaladas
com a presença da maioria dos Diretores em exercício, e serão convocadas com antecedência mínima de 5 dias, salvo casos de urgência, em que
a convocação poderá ser feita sem a antecedência indicada. As resoluções da Diretoria serão tomadas por maioria de votos. § 2º: Das reuniões da
Diretoria serão lavradas atas em livro próprio. Artigo 8º. Os Diretores, além do disposto nos artigos 9º, 10 e 11 abaixo, terão as seguintes atribuições: 
(a) Diretor Presidente: convocar e presidir a Assembleia Geral, quando julgar conveniente, ou no caso do artigo 132 da Lei 6.406/76; e (b) Diretor 
Vice-Presidente: auxiliar o Diretor Presidente no exercício de suas funções, quando necessário; substituir o Diretor Presidente em seus eventuais 
impedimentos, exercendo as funções daqueles cumulativamente com as suas funções; manter em ordem os arquivos, livros, documentos e
correspondências da Companhia. Artigo 9º. Nos limites de representação da Companhia fixados pelo artigo 11 e seus §§, os Diretores ficarão
investidos das atribuições e dos poderes que a lei lhes confere para assegurar o funcionamento regular da Companhia e orientação geral de seus
negócios, exceção feita às deliberações que, pelo presente Estatuto Social e pela lei, forem privativas da Assembleia Geral de Acionistas. § Único:
Será vedado aos Diretores e à Diretoria usar a denominação social em negócios estranhos aos interesses da Companhia, conflitantes ou
concorrentes com os objetivos sociais. Artigo 10. Compete aos Diretores: a) zelar pelo cumprimento da lei e deste Estatuto Social; b) reunir-se 
ordinariamente uma vez por mês e, extraordinariamente, quando necessário, a fim de tomar conhecimento dos negócios sociais e determinar a 
orientação e as medidas necessárias ao seu andamento; c) elaborar o orçamento anual da Companhia; d) representar a Companhia, de 
conformidade com as atribuições ditadas por este Estatuto Social e pela Assembleia Geral; e) redigir o balanço geral das contas do exercício, propor 
a distribuição dos resultados e elaborar o relatório a ser apresentado à Assembleia Geral. Artigo 11. Observado o disposto nos §§ abaixo, a
Companhia será representada pelos Diretores para a prática dos seguintes atos: (a) administração, gestão e supervisão dos negócios da
Companhia, de acordo com as diretrizes determinadas pela Assembleia Geral; (b) correspondências gerais da Companhia; (c) celebração de
contratos, acordos e assunção de obrigações em nome Companhia; (d) representação da Companhia, ativa e passiva, judicial e extrajudicialmente,
perante quaisquer terceiros, qualquer órgão público ou autoridade federal, estadual ou municipal, assim como autarquias governamentais,
sociedades de economia mista, entidades paraestatais, e de qualquer instituição de crédito; (e) realização de transações bancárias com qualquer
instituição financeira, abertura e fechamento de contas correntes, emissão e endosso de cheques, emissão de duplicatas; (f) outorga de fiança,
emissão de notas promissórias, aceite de letras de câmbio, de avais e cauções; (g) contratação de empréstimos e financiamentos, bem como 
alienação e/ou oneração de bens patrimoniais da Companhia; (h) aprovação e fixação das instruções internas e regras da Companhia, observadas
as decisões da Assembleia Geral a este respeito; (i) contratação e demissão de profissionais ou empregados; (j) outorga de procurações em nome 
da Companhia. § 1º: Para os atos de indicados nos itens (c), (f), (g) acima, a Companhia será representada pela assinatura conjunta de quaisquer
2 Diretores. Para os demais atos, a Companhia poderá ser representada isoladamente por qualquer dos Diretores, ou ainda por procurador
constituído de acordo com o § 2º abaixo. § 2º: As procurações da Companhia deverão ser assinadas em conjunto por quaisquer 2 Diretores,
especificarão os poderes concedidos e terão prazo de validade que não excederá 30 dias contados da data da próxima AGO realizada. Esta regra
do prazo de validade não será aplicada às procurações ad judicia, para defesa dos interesses da Companhia em juízo ou em procedimentos
administrativos, que serão outorgadas por prazo indefinido. § 3º: Em atos a serem realizados fora do município da sede social, a Companhia poderá
fazer-se representar, isoladamente, por um procurador especialmente designado e com poderes específicos, constituído conforme § 2º deste artigo.
Assembleias Gerais: Artigo 12. A Assembleia Geral é o órgão soberano da Companhia e reunir-se-á, ordinariamente, dentro dos quatro meses
seguintes ao encerramento do exercício social, e extraordinariamente, sempre que houver necessidade e assim for regularmente convocada. §
Único: A Assembleia Geral será instalada e presidida por qualquer dos Diretores, ou ainda por qualquer Acionista aclamado pela maioria dos 
presentes, cabendo ao Presidente a escolha do Secretário. Artigo 13. A Assembleia Geral será convocada por qualquer dos Diretores através de
anúncios publicados pela imprensa, como manda a lei, e deles devem constar a ordem do dia, ainda que sumariamente, e o dia, a hora e o local da
reunião. Artigo 14. É necessária a aprovação de acionistas que representem, no mínimo, 51% de ações constantes do livro de presença de
acionistas e que tenham direito a voto para deliberar a respeito das seguintes matérias: (a) eleição dos membros da Diretoria; (b) criação de ações
preferenciais ou aumento de classe existente sem guardar proporção com as demais, salvo se já previstos ou autorizados pelo Estatuto; (c) criação 
de partes beneficiárias; (d) alteração do dividendo obrigatório; (e) mudança do objeto da Companhia; (f) incorporação da Companhia em outra,
sua fusão ou cisão; (g) dissolução da Companhia ou cessação do estado de liquidação; (h) redução ou aumento do capital social; (i) modificação 
do Estatuto Social; (j) emissão de debêntures conversíveis em ações; (k) constituição de ônus e/ou garantias reais sobre bens do ativo da
Companhia; (l) exame e aprovação das demonstrações financeiras, bem como deliberação acerca da destinação dos lucros. Artigo 15. Uma vez 
convocada a Assembleia Geral, ficarão suspensas as transferências de ações, até que a mesma se realize ou que seja declarada sem efeito a sua
convocação. Conselho Fiscal: Artigo 16. A Companhia terá um Conselho Fiscal, não permanente, composto de, no mínimo, 3, e no máximo 5
membros, além de suplentes em igual número, acionistas ou não, residentes no país, somente funcionando quando solicitado por acionistas, na
forma da lei. § Único: Para seu eventual funcionamento, o Conselho Fiscal terá a composição, os requisitos, a remuneração e a competência que
a lei lhe confere. Exercício Social, Lucros e sua Distribuição: Artigo 17. O exercício social encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada ano,
data em que serão preparados o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultados. § 1º: O lucro líquido apurado terá a seguinte destinação:
a) 5% para a constituição do Fundo de Reserva Legal, observado o disposto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76; e b) o saldo terá a destinação que
lhe for dada pela Assembleia Geral, por proposta da administração. § 2º: Também de acordo com a decisão dos acionistas em Assembleia Geral,
poderá ser implementado o pagamento de Juros sobre Capital Próprio, sendo que o valor pago a este título poderá ser considerado como distribuição
de dividendos pela Companhia. § 3º: A Diretoria poderá preparar balanços intermediários e distribuir lucros com base em referidos documentos. 
Dissolução e Liquidação: Artigo 18. No caso de dissolução ou liquidação da Companhia, serão observadas as disposições legais aplicáveis,
competindo à Assembleia determinar o modo pelo qual deva ser processada, bem como nomear o liquidante e o Conselho Fiscal que deverá
funcionar nesse período. Cessão e Transferência de Ações: Artigo 19. As ações da Companhia não poderão ser transferidas, alienadas ou 
cedidas, de qualquer forma, por um dos acionistas, sem anteriormente ser dado o direito de preferência de compra aos outros acionistas,
proporcionalmente às ações já possuídas, na forma do § único, infra. § Único: Caso um acionista deseje transferir ou dispor de todas ou de parte
de suas ações em favor de terceiros, deverá oferecê-las, em 1º lugar, aos demais acionistas da Companhia. Tal oferta deverá ser feita por carta
registrada, mediante apresentação de recibo, devendo ser efetivamente considerada a partir da data de seu recebimento. O acionista, recebendo
a oferta, terá o prazo de 30 dias para exercer seu direito de aquisição ou para recusar a oferta, sendo o silêncio interpretado como recusa. Caso 
o(s) acionista(s) não queira(m) exercer seu direito de aquisição, total ou parcialmente, poderá o acionista vendedor oferecê-las, após o prazo de 30 
dias supramencionado, a terceiros, desde que em condições iguais às ofertadas aos demais acionistas. Artigo 20. As partes elegem o Foro da 
Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, como o competente para dirimir as controvérsias resultantes do presente instrumento, com renúncia 
a qualquer outro, ainda que privilegiado.

NCVP Participações Societárias S/A
CNPJ/MF nº 07.278.168/0001-02 - NIRE 35.300.321.812

Extrato da Ata de Assembleia Geral Ordinária
Aos 30/04/2018, às 09:00h. Local: sede da Companhia. Presença: Totalidade. Mesa: Alessandro Deodato, Presidente; Marcelo
Luis Santilli, Secretário. Deliberações: Instalada a Assembleia e dando início à discussão das matérias indicadas na ordem do dia,
os acionistas deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: (a) Foram aprovadas, sem 
reservas, as contas dos administradores e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2017, de
conformidade com as publicações no DOESP, página 3, em 13/04/2018; e no jornal Diário Comercial, página 9, em 13/04/2018;
(b) Em relação ao resultado do exercício de 2017, tendo sido apurado lucro líquido no valor de R$ 14.901.481,19, foi aprovada a 
destinação de: (a) R$ 745.074,06 para a constituição da reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei das S/A; (b) R$ 94.244,18
mantido em reservas de lucros para distribuição futura; e (c) o valor de R$ 14.062.162,95 como distribuição de dividendos referente 
ao exercício de 2017, distribuído entre os acionistas da seguinte maneira: (i) R$ 0,15 para a acionista Cardif Risques Divers; e
(ii) R$ 14.062.162,80 para a acionista BNP Paribas Assurance. Os dividendos devem ser pagos até o dia 31/05/2018, mediante 
crédito em conta corrente bancária em nome dos acionistas; (c) A remuneração global anual da diretoria permanece no valor fixado
em Assembleia Geral de Constituição; (d)  Em relação ao item da pauta “outros assuntos de interesse social”, os acionistas
deliberaram pela publicação desta Ata na forma de extrato. Nada mais. São Paulo, 30/04/2018. Alessandro Deodato - Presidente; 
Marcelo Luis Santilli - Secretário. JUCESP nº 254.318/18-6 em 28/05/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alzheimer 
deverá 

aumentar 
nas próximas 

décadas
Amanhã (21), 

é celebrado o 

Dia Mundial de 

Conscientização sobre 

a Doença de Alzheimer

Segundo estimativas da 
Alzheimer’s Disease 
International (ADI), 

federação que representa 
mundialmente 85 entidades, 
as demências afetam mais 
de 47 milhões de pessoas 
em todo o mundo. No Brasil, 
são estimados 55 mil novos 
casos de demências todos os 
anos, a maioria decorrentes 
do Alzheimer. 

O presidente da Socieda-
de Brasileira de Geriatria 
e Gerontologia (SBGG), 
geriatra Carlos André Ueha-
ra, chama a atenção para o 
fato da população brasileira 
estar envelhecendo de forma 
acelerada. “Na Europa, a 
transição demográfi ca foi um 
processo muito mais longo 
do que está acontecendo 
no Brasil. Em menos de 100 
anos nós praticamente dupli-
camos a expectativa de vida”, 
explica. Segundo o IBGE, 
há 28 milhões de pessoas 
acima dos 60 anos em 2018. 
Até 2060 este número subirá 
para 73 milhões.

A projeção da ADI é de 
que já foram gastos mais de 
818 bilhões de dólares para 
o tratamento de demências 
no mundo, soma que deve 
chegar a 1 trilhão ainda em 
2018. No Brasil, não há dados 
ofi ciais sobre quanto que é 
gasto para tratar o Alzheimer 
ou outras doenças cogni-
tivas, porém a tendência é 
que os custos aumentem 
nos próximos anos, segundo 
o coordenador do programa 
de Residência Médica em 
Geriatria do Hospital de 
Clínicas de Porto Alegre, 
Renato Bandeira de Mello.

“Pensando em saúde pú-
blica e otimização do manejo 
do transtorno cognitivo leve 
e da doença de Alzheimer, é 
fundamental que se mude o 
modelo de assistência atual 
para tratamento de doenças 
neurodegenerativas, desen-
volvendo ações interpro-
fi ssionais que melhorem a 
funcionalidade e qualidade 
de vida desses pacientes e 
seus familiares ”, diz Mello, 
que também é diretor cien-
tífi co da SBGG.

“O SUS apresenta foco 
predominante na cura e 
controle de doenças depois 
de seus diagnósticos ao 
invés de evitá-las. Diante 
do rápido envelhecimento 
populacional e estimativas 
alarmantes a respeito das 
síndromes demenciais, urge 
incremento de ações preven-
tivas”, complementa Uehara 
(SBGG).
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