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São Paulo, sábado a segunda-feira, 01 a 03 de setembro de 2018

RELATÓRIO DA DIRETORIA
A Diretoria nas suas atribuições e em atendimento às exigências legais vem apresentar os demonstrativos ﬁnanceiros da sociedade, do exercício ﬁndo em 2017.
ATIVO
CIRCULANTE
Disponível
Impostos a recuperar
Total do circulante
NÃO CIRCULANTE
Contas a receber
Depósitos judiciais
Investimento
Imobilizado
Total não Circulante
TOTAL DO ATIVO

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (Em milhares de reais)
Notas
2017
2016 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Notas
CIRCULANTE:
54
58 Impostos e retenções a pagar
3
5
2 Total do circulante
58
60 NÃO CIRCULANTE
Contas a pagar
6
Total do não circulante
4
11.003
9.067 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
23
23 Capital social
7
5
13.588 14.190 Reserva de lucro
451 Prejuízos acumulados/Reservas de lucros
24.614 23.731 Lucro (Prejuízo) do exercício
Total do patrimônio líquido
24.672 23.791 TOTAL DO PASSIVO
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Em milhares de reais)

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
Prejuízo do exercício
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016
Lucro do exercício
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

Capital social
realizado
27.442
27.442
27.442

Reserva de capital
219
219
219

Lucros (prejuízos)
acumulados
(10.661)
413
(10.248)
501
(9.747)

São Paulo, 15 de agosto de 2018.

Total
17.000
413
17.413
501
17.914

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 (Em milhares de reais)
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (Prejuízo) do exercício
Variação dos ativos operacionais ﬁnanceiros
Tributos a compensar
Outros créditos

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
A sociedade até 2016 (inclusive) desenvolvia exclusivamente atividades
agrícolas e pecuárias. A partir de 01.01.2017, a sociedade não desenvolve
mais nenhum tipo de atividade econômica, tendo encerrado toda e
qualquer atividade agrícola e/ou pecuária, passando a ser uma holding
ﬁnanceira pura.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as
práticas adotadas no Brasil e estão consistentes com aquelas apresentadas
no último exercício social.
As principais práticas adotadas na elaboração das demonstrações
contábeis são como segue:
a) Ativos e passivos sujeitos à indexação
São atualizados aplicando-se os índices correspondentes. As variações
monetárias são reconhecidas no resultado do exercício.
b) Investimentos
Os investimentos estão registrados pelo custo de aquisição que são
inferiores ao valor de mercado, e pela equivalência patrimonial.
c) Imobilizado
Demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada.
A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em
consideração o tempo de vida útil estimada dos bens.
d) Lucro (prejuízo) por ação
Calculado com base nas ações em circulação na data de encerramento
dos exercícios.

3. IMPOSTOS A RECUPERAR
Referem-se ao imposto de renda retido sobre os rendimentos de aplicações
ﬁnanceiras e créditos de impostos. Os valores provenientes de exercícios
anteriores são atualizados monetariamente de acordo com a legislação
vigente.
4. CONTAS A RECEBER
Os montantes de Contas a Receber incluídos nesta rubrica referemse a créditos diversos, incluindo créditos com empresas e pessoas
coligadas.
5. INVESTIMENTOS
São participações acionárias em outras sociedades, controladas ou
não controladas, que são contabilizadas através do método de custo de
aquisição e equivalência patrimonial.
6. CONTAS A PAGAR
Os montantes de Contas a Pagar incluídos nesta rubrica referemse a débitos diversos, incluindo débitos com empresas e pessoas
coligadas.
7. CAPITAL SOCIAL
O capital social é de R$ 27.442 (R$ 27.442 em 2016), dividido em
27.441.684 (vinte e sete milhões, quatrocentos e quarenta e um,
seiscentos e oitenta e quatro) ações ordinárias nominativas sem valor
nominal.
8. RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERACIONAIS, LÍQUIDAS
As Receitas não operacionais são advindas na sua maior parte de
equivalências patrimoniais em investimento em outras sociedades.

Variação dos passivos operacionais ﬁnanceiros
Tributos
Outros passivos
Recursos provenientes das atividades
operacionais
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento do realizável a longo prazo
Aumento/Diminuição de Investimentos
Diminuição do ativo imobilizado
Aumento do exigível a longo prazo
Recursos das atividades de ﬁnanciamento
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES
DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no ﬁm do exercício
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES
DE CAIXA

413
413

(3)
(3)

-

(114)
(114)

114
114

384

527

(1.936)
602
451
495
(389)

(1.235)
(205)
(373)
1.288
(526)

(5)
58
54

1
57
58

(5)

1

Diretor - Pedro Cruz Villares
Diretor - Luiz Cruz Villares
Diretor - Roberto Cruz Villares
Valdenez Silva - Contador - CRC 1SP142819/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS PARA O
SEMESTRE FINDO EM 30/06/2018 E 30/06/2017
1. Contexto Operacional: Em 14 de setembro de 2016 conforme instrumento
particular de alteração contratual da sociedade Sagitur Viagens Turismo
Empreendimentos e Participações Ltda, alterou o objeto social para realizar operações no mercado de câmbio, com a nova denominação social para
Sagitur Corretora de Câmbio Ltda. O Banco Central do Brasil em 10 de fevereiro de 2017 através do Ofício 2515/2017-BCB/Deorf/GTSP2 homologou
o funcionamento da corretora. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, e apresentadas com as diretrizes estabelecidas, pelo Banco Central do Brasil, através do Plano Contábil
das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. As demonstrações
contábeis referente ao semestre findo em 30 de junho de 2018 estão sendo
apresentadas em Reais mil (R$ mil) e foram aprovadas pela administração da
corretora em 06 de agosto de 2018. 3. Resumo das Principais Práticas
Contábeis: Os principais critérios adotados para a elaboração das demonstrações contábeis são os seguintes: a) Apuração de Resultados: O resulta-

do das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de
competência de exercício. b) Estimativas Contábeis: As demonstrações
contábeis, de acordo com as práticas contábeis brasileiras, incluem algumas
contas cujos valores são determinados por estimativas baseadas na experiência passada, legislação vigente, probabilidade de ocorrência de eventos
sujeitos ou não ao controle da Administração, etc. Essas estimativas são
revistas pelo menos anualmente buscando-se determinar valores que mais
se aproximem das efetivas liquidações de ativos ou passivos considerados.
c) Imobilizado de Uso: Estão contabilizados ao custo da aquisição e as
depreciações efetuadas pelo método linear, com base em taxas que levam
em consideração a vida útil-econômica dos bens, sendo 20% a.a. para Sistemas de Processamento de Dados e 10% a.a. para Instalações, Móveis e
Equipamentos, Sistemas de Comunicação. d) Ativo e Passivo Circulante e
Não Circulante: São demonstrados pelos valores de realização e liquidação,
respectivamente, e contemplam as variações monetárias, bem como os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos até a data do balanço, reconhecidos em base “pró rata” dia. f) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social: O Imposto de Renda e a Contribuição Social, quando aplicáveis,
são calculados com base no Lucro Tributável ajustado nos termos da Legislação pertinente. g) Provisão para Férias: Constituída com base nos direitos

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
São Paulo, 30 de agosto de 2018. Ilmos. Senhores Diretores e Administradores da Sagitur Corretora de Câmbio Ltda. (atual denominação da Sagitur
Viagens Turismo Empreend. Particip. Ltda.) São Paulo - SP. Opinião com
ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis da Sagitur Corretora
de Câmbio Ltda. (“Instituição”), que compreendem o balanço patrimonial em
30 de junho de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelo
assunto descrito no paragrafo “Base para opinião com ressalva” as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sagitur
Corretora de Câmbio Ltda. em 30 de junho de 2018, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Base para opinião com ressalva: Em 30 de junho de 2018 os saldos correspondentes a
“Disponibilidade em Caixa” no valor de R$ 572 mil e “Disponibilidade em Moedas Estrangeiras” no valor de R$ 216 mil estão baseados em controles
internos, não foram formalizados os termos de conferência de caixa em reais
e moedas estrangeiras. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
contábeis”. Somos independentes em relação à “Instituição”, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos:
Conforme Nota Explicativa nº 1, o Banco Central do Brasil em 10 de fevereiro
de 2017 através do Oficio 2515/2017-BCB/Deorf/GTSP2 homologou o funcionamento da “Instituição”. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da “Instituição” é responsável por essas outras informações que compreendem o

Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer
forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a
auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
contábeis: A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis ‘as “Instituição” autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a “Instituição” continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a
“Instituição” ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
governança da “Instituição” são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contá-
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B A L A N Ç O PAT R I M O N I A L PARA O SEMESTRE FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2018 E 2017 (Em R$ Mil)
Nota
2.018
2.017
Nota
2.018
2.017 PASSIVO
ATIVO
1.466
160
CIRCULANTE
2.422
1.021 CIRCULANTE
1.466
160
Disponibilidades
2.013
764 Outras Obrigações
73
17
Caixa
572
511 Cobrança e Arrecadação de Tributos-IOF
216
25
Bancos Conta Movimento
1.441
253 Fiscais e Previdenciárias
Impostos e Contr. a Recolher
216
25
Disponib. em Moeda Estrangeira
216
237
742
Espécie
4
216
237 Negociação e Intermediação de Valores
435
118
Outros Créditos
178
12 Diversos
Obrigação por aquisição de bens e direitos
3
Negociação e Intermediação de Valores
51
Obrigações Trabalhistas
49
57
Diversos
127
12
Provisão
p/pagamentos
a
efetuar
ADM
347
58
Adiantamentos e antecip. salariais
3
4
Credores Diversos - País
39
Adiantamento p/ Cta. Imobilizado
4
Impostos e Contribuições a Compensar
115
4 NÃO CIRCULANTE
Pagamentos a Ressarcir
9
- Exigível a Longo Prazo
982
876
Outros Valores e Bens
15
8 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
1.036
1.036
Despesas Antecipadas
15
8 Capital Social
Domiciliados no País
1.036
1.036
NÃO CIRCULANTE
26
15
Realizável a Longo Prazo
- Reservas de Lucros
Reservas de Lucros Especiais
Imobilizado
26
15
(54)
(160)
Imobilizado de Uso
26
15 Lucros ou Prejuízos Acumulados
2.448
1.036
TOTAL DO PASSIVO E PATR. LIQUIDO
Imobilizações em Curso
14
Instalações
4
4
DEMONSTRAÇÃO
DO
FLUXO
DE
CAIXA
MÉTODO
INDIRETO
Moveis e Equipamentos de Uso
20
20
2.018
2.017
Sist. de Comunicação - Equipamentos
10
10
226
(76)
Sistema de Processamento de Dados
16
16 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
224
(78)
(-) Depreciação Acumulada
(38)
(35) (Prejuízo)Lucro Líquido do Exercício
Intangivel
- Ajustes por:
2
2
Gastos Organiz.e Expansão
- Depreciações e Amortizações
1.036
49
Gastos c/ Aquis. Desenv. Logiciais
3
3 Variação de Ativos e Obrigações
51
(-) Amortização Acumulada
(3)
(3) (Aumento) Redução Aplicação Financeira
(131)
(7)
TOTAL DO ATIVO
2.448
1.036 (Aumento) Redução de Outros Créditos
(Aumento) Redução em Outros Valores e Bens
27
29
DEMONSTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Aumento (Redução) em Outras Obrigações
1.140
(24)
Capital
Aumento Luc/Prej.
Caixa Liquido das atividades Operacionais
1.262
(27)
.
Realiz. de Capital Acumul.
Total Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Saldos em 1º/01/2018
1.036
(278)
758 Compra de Ativo Permanente ou Diferido
(5)
(3)
Lucro Líquido do Período
224
224 Caixa Líquido Obtido nas Atividades de Investim.
(5)
(3)
Saldos em 30/06/2018
1.036
(54)
982 Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Mutações do Período
224
224 Caixa Líquido Obtido nas Atividades Financiamento
Saldos em 1º/01/2017
441
595
(82)
954 Aumento (Diminuição) do Caixa
Aumento de Capital
595
(595)
e Equivalente de Caixa no Exercício
1.257
(30)
Prejuízo Líquido do Período
(78)
(78) Aumento (Dimin.) do Caixa e Equival. no exercício
1.257
(30)
Saldos em 30/06/2017
1.036
(160)
876 Caixa e Equivalente de caixa no inicio do periodo
972
1.031
Mutações do Período
595
(78)
(78) Caixa e Equivalente de caixa no final do periodo
2.229
1.001
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.
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A Administração

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
2017
2016
(Em milhares de reais, exceto o lucro (prejuízo) por ação)
114
Notas
2017
2016
114 RECEITAS (DESPESAS)
Receita Operacional líquida
677
6.759
6.264 Despesas gerais e administrativas
(149)
(271)
6.759
6.264 Receitas/Despesas ﬁnanceiras, líquidas
(34)
2
Receitas/Despesas não operacionais, líquidas
8
683
119
27.442 27.442
RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE
219
219
501
527
(10.248) (10.661) RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
(114)
501
413 Imposto de renda e contribuição social
501
413
17.913 17.413 LUCRO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO
5,01
4,13
24.672 23.791 LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO - R$
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações ﬁnanceiras.

Contratos de
Transporte de Coisas
Leslie Amendolara (*)
1. Partes nos Contratos
• Remetente (geralmente
comerciante )
• Transportadora ( pode
ser própria ou da empresa
contratada)
• Destinatário

Especificação da coisa a ser
transportada
Natureza: produto acabado
ou matéria prima
Peso: tonelada, quilos, etc.
Quantidade: dezenas, centenas, etc

2. Obrigações do
Remetente
• Descrição e caracterização
da coisa a ser remetida.
• Acondicionamento Correto
das coisas

Formas de entrega e
prazo
Formas
• A domicilio
• Endereço do contratante

3. Destinação
• Lugar de partida e destino
• Valor do frete – ( já pago
ou financiado )
• Formas de pagamento
quando financiado.
• Quando o transportador
não tem responsabilidade
Caso fortuito – Trata-se
de um fato de natureza que o
agente não pode impedir, não
tendo por isso cumprindo a
obrigação.
• Exemplo: Enchentes
Força Maior – Trata-se de
situação legal que impede o
transporte. Por exemplo: Greve.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
Receitas da Intermediação Financeira
Rendas com operações de Câmbio
Rendas com títulos e valores mobiliários
Despesas da Intermediação Financeira
(-) Despesas de Câmbio
(-) Prejuizos c/titulos de renda Fixa
Resultado Bruto da Intermediação Financeira
Outras Receitas /Despesas Operacionais
Despesas de Pessoal
Outras Despesas Administrativas
Despesas Tributárias
Resultado Operacional
Resultado Não Operacional
Resultado antes da Tribut. s/Lucros e Participações
IRPJ e Contribuição Social
Prejuízo (Lucro) Líquido do exercício
Quantidade de Cotas
Prejuízo Líquido por Cota do Capital Social

2.018
2.806
2.806
(371)
(371)
2.435
(2.056)
(337)
(1.598)
(121)
379
7
386
(162)
224
1.036
0,22

2.017
1.020
1.020
(21)
(21)
999
(1.077)
(313)
(458)
(306)
(78)
(78)
(78)
1.036
(0,08)

adquiridos pelos empregados até a data do balanço e inclui as parcelas dos
encargos sociais correspondentes. h) Caixa e Equivalentes de Caixas:
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em
moeda nacional e estrangeiras.
2.018
2.017
Disponibilidades
2.229
1.001
Caixa
572
511
Banco Conta Movimento
1.441
253
Disponibilidades em moeda estrangeira
216
237
4. Disponibilidades em Moedas Estrangeiras
Moedas Estrangeiras
2.018
2.017
216
237
- Dolar Americano (220)
24
3
- Euro
(978)
68
164
- Peso Argentino (706)
13
7
- Franco Suíço
(425)
9
3
- Libra Esterlina (540)
41
35
- Dólar Canadense (165)
44
17
- Peso Chileno
(715)
17
7
- Iene Japonês
(470)
1
5. Capital Social: O Capital Social em 30 de junho de 2018, está representado por 1.036.381 quotas no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma,
totalmente subscritas e integralizadas conforme instrumento particular de
alteração contratual 14 de setembro de 2016. 6. Contingências: As declarações de renda dos últimos cinco exercícios estão sujeitas à revisão e apuração pelas autoridades fiscais. Outros impostos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes por períodos
variáveis de tempo. 7. Remuneração do Capital Próprio: No semestre de
2018 a instituição não distribuiu juros sobre capital próprio, conforme faculta
o artigo 9 da Lei 9249/95. 8. Ouvidoria: O componente organizacional encontra-se em funcionamento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio da Resolução CMN 3.849 de 25 de março de 2010. 9. Partes
Relacionadas: A Corretora não possui transações com outras partes relacionadas. 10. Remuneração da Administração: A remuneração paga aos administradores estão assim representadas:
2.018
2.017
Honorários da diretoria
39
78
11. Limites Operacionais (acordo de Basileia): As instituições financeiras
estão obrigadas a manter um patrimônio de referência para o limite de
Basileia, compatível com os riscos de suas atividades e dos ativos ponderados pelo risco. O PR é calculado em conformidade com as Resoluções nos
4.192, 4.193 e 4.194 de 2013 do Conselho Monetário Nacional o qual abrange
os riscos de créditos, riscos de mercado e risco operacional. Em 30 de junho
de 2018 o PR, calculado para a Instituição está demonstrado a seguir:
Patrimônio de referência para os limites da Basiléia
2.018
2.017
Taxa de Câmbio
197
232
Taxa de Juros
1

Ana Maria Coelho da Mata - Sócia-Administradora
Eliana Castro dos Santos Bondezan
Contadora - CRC - 1SP141225-O/6
beis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. •·Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da “Instituição”. • Avaliamos a
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da “Instituição”. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a “Instituição” a não mais se manter em continuidade operacional. •·Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Veneziani Auditores Independentes - CRC 2SP13744/O-1
Alcindo Takachi Itikawa - Contador CRC 1SP088652/O-9

Agropecuária Oriente S.A. CNPJ/MF. nº 54.828.736/0001-81 - NIRE 353.0010863-9 - Ata da Assembléia Geral Ordinária em
19/04/2018 - Data, Hora e Local: 19/04/2018, às 09h, na sede social na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 113, nesta Capital.
Convocação: edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 14, 15 e 16/03/2018.- Presença: acionistas representando mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa:- Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi;
Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembléia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária
do artigo 130, § 1º da Lei 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos,
deliberaram: 1. aprovar o relatório da administração, balanço e contas do exercício social ﬁndo em 31.12.17, publicados no DOESP e
no jornal Empresas & Negócios do dia 10/04/2018, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam
à disposição através de publicações insertas nos mesmos jornais, nos dias 14, 15 e 16/03/2018;- e, 2. ﬁxar em R$ 0,00 o valor global
dos honorários mensais a serem percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês. Encerramento: nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente declarou encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 19/04/2018.
(aa.) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário. Acionistas: Helofredo Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda.,
por Lenira Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto Azevedo Soares Giorgi; Begônias Participações Ltda., por Guilherme Azevedo
Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos Participações Ltda., pp. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner
de Souza; Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Limantos Participações Ltda., por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Reﬁnaria Nacional de Sal S.A., por Guilherme
Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; e, Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., por Guilherme Azevedo
Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. A presente é cópia ﬁel da original. São Paulo, 19/04/2018. Guilherme Azevedo Soares
Giorgi - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 239.132/18-0 em 21/05/2018.

Prazo - conforme previsto
no contrato, respondendo
o contratante pelo atraso e
objetivamente pelo prejuízo
causado, salvo, como já explicado, se houver caso fortuito
ou força maior.
Conhecimento de
Transporte
• Documento emitido pelo
transportador, contendo
as especificações da coisa
transportada, devendo
figurar a data da emissão,
nome e endereço do remetente e do destinatário.
(*) - Direito Empresarial
e Mercado de Capitais.

Plantão
de 24h para
emissão de
certidões
de óbito

O plantão para emissão
de certidões de óbito
poderá ser de 24 horas
em todos os dias da semana, inclusive sábados,
domingos e feriados, podendo ser realizado em
regime de sobreaviso. É
o que prevê o projeto de
autoria do senador Lasier
Martins (PSD-RS). A
proposta altera a Lei dos
Cartórios. Atualmente,
os serviços notariais e de
registro devem ser prestados em dias e horários
estabelecidos pelo juízo
competente, atendidas
as peculiaridades locais.
Além disso, o atendimento ao público deve ser,
no mínimo, de seis horas
diárias.
A legislação especifica
ainda que o serviço de
registro civil das pessoas
naturais deve ser prestado aos sábados, domingos
e feriados pelo sistema de
plantão. Porém, segundo
Lasier, o plantão ocorre
apenas durante algumas
horas do dia, gerando
transtornos às famílias
que desejam conseguir
a certidão de óbito com
urgência.
“Quando a morte ocorre à noite, por exemplo,
muitas vezes a família
espera mais de 24 horas
para conseguir o documento necessário ao
sepultamento do corpo.
Em alguns estados, como
o Rio Grande do Sul, a legislação exige a certidão
de óbito para o traslado
do corpo, quando a família deseja realizar o
sepultamento em local
diverso do de falecimento”, destacou Lasier no
texto do projeto.
A proposta aguarda
designação do relator na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJ), onde tem decisão
terminativa, ou seja, se
for aprovada sem recurso
para apreciação em Plenário, segue direto para
a Câmara dos Deputados
(Ag.Senado).

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0013129-42.2018.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho,
na forma da Lei, etc. Edital de Intimação com o prazo de 20 dias. Expedido no Processo Digital nº:
0013129-42.2018.8.26.0002,na ação de Procedimento Cumprimento de Sentença ao qual figura como
Requerente R. E. ASSESSORIA COMERCIAL LTDA - ME e Requerido e intimado Leonardo Mazzari.
O MM. Juiz de Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro / SP, O Dr. Eurico Leonel Peixoto
Filho, na forma da Lei, etc. Fazendo Intimar e Saber a Leonardo Mazzari (CPF/MF 308772318-50, RG
2707634-05), que por este juíz e cartório, tramita a ação de Cumprimento de Sentença, requerida por
R.E. Assessoria Comercial Ltda (CNPJ 04.543.698.0001-42), e encontrando-se o requerido Leonardo
Mazzari , em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513§2º,IV do CPC, Que foi determinada
a sua Intimação por Edital para que no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo deste
edital, para que pague a quantia de R$ 22.545,12, corrigido e atualizado até o dia 28/02/2018, 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). Ficando Ciente de 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 dias
úteis para que o Requerido, independente 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 11 de maio de 2018.
(01 e 04)

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/AA4E-0A2F-8466-6324
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