São Paulo, quarta-feira, 08 de maio de 2019
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CNPJ n° 61.490.561/0001-00
Relatório da Administração
Demonstrações dos Resultados para os Exercícios Findos
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios
Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em R$ 1)
findos em 31 de Dezembro de 2018 e 31 Dezembro 2017. Agradecemos aos nossos colaboradores, clientes, fornecedores e a todos que, direta ou indiretamente, nos deram
2018
2017
apoio e confiança. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos. São Paulo, 22 de Abril de 2019.
Receita Operacional Bruta
1.639.149.487 1.582.668.868
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em R$ 1)
Impostos
e
Deduções
da
Receita
Bruta
(138.356.373)
(307.746.784)
Ativo
2018
2017 Passivo e Patrimônio Líquido
2018
2017
1.500.793.114 1.274.922.084
Circulante
638.586.570 659.893.574 Circulante
254.559.074 273.051.701 Receita Operacional Líquida
(1.229.095.305) (1.036.106.087)
Caixa e Equivalentes de Caixa
7.111.690
5.436.006 Empréstimos e Financiamentos (Nota 9)
16.113.588 88.773.078 Custo de Vendas e Serviços
271.697.809
238.815.997
Clientes
207.030.395 211.336.546 Fornecedores
164.707.396 130.256.016 Lucro Bruto
(222.494.187) (220.491.444)
Estoque
347.098.419 266.735.139 Salários e Obrigações Sociais
11.244.730 12.128.988 (Despesas) Receitas Operacionais
(81.325.640)
(80.881.345)
Impostos a Recuperar
20.287.082 80.336.274 Impostos à Recolher (Nota 10)
9.612.969
7.364.207 Despesas Com Vendas
(182.566.949) (232.013.564)
Outros Créditos
57.058.984 96.049.609 Outras Obrigações
52.880.391 34.529.412 Despesas Administrativas e Gerais
(49.528.433)
(54.018.813)
Não Circulante
261.141.289 233.050.397 Não Circulante
26.338.328 33.252.491 Despesas Financeiras
Receitas
Financeiras
60.129.335
34.737.115
Depósitos Judiciais
2.189.949
2.054.266 Empréstimos e Financiamentos (Nota 9)
12.805.813 28.583.246
30.797.500
111.685.164
Créditos Controladas e Coligadas (Nota 4)
31.122.604 25.965.984 Débitos Controladas e Coligadas
13.532.515
4.669.245 Outras Receitas
Lucro
Operacional
49.203.622
18.324.554
Tributos a Recuperar
4.151.373
4.151.373 Patrimônio Líquido
618.830.457 586.639.779
(1.768.241)
(99.453)
Outros Créditos
70.960
104.400 Capital Social (Nota 12.1)
323.999.528 308.187.000 Outras Receitas e Despesas
47.435.381
18.225.101
Investimentos (Nota 5)
167.744.228 188.673.060 Reservas de Lucros (Nota 12.2)
323.999.202 308.186.673 Lucro Antes dos Impostos
(15.810.324)
(1.646.131)
Imobilizado (Nota 6)
54.648.617 10.521.505 Ajuste Avaliação Patrimonial
1.319.957
754.336 Imposto de Renda e Contribuição Social
31.625.057
16.578.970
Intangível (Nota 7)
1.213.558
1.579.809 Ações em Tesouraria
(30.488.230) (30.488.230) Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Lucro Líquido por Ação (Em R$)
1.836,85
962,94
Diferido (Nota 8)
Demonstrações
dos
Fluxos
de
Caixa
para
os
Exercícios
Findos
Total
899.727.859 892.943.971 Total
899.727.859 892.943.971
Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em R$ 1)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em R$ 1)
2018
2017
Capital
Reservas
Ajuste de Avaliação
Ações em
Lucros
Social
de Lucros
Patrimonial
Tesouraria
Acumulados
Total Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro
Líquido
do
Exercício
31.625.057
16.578.970
Saldo em 31/12/2016
299.902.923
299.891.780
112.379
(20.288.596)
579.618.486
Aquisição de Ações para manutenção Tesouraria
(10.199.634)
(10.199.634) Despesas (Receitas) que não afetaram o Caixa
4.962.831
3.499.535
Ajuste de Avaliação Patrimonial
641.957
641.957 Depreciação e Amortização
1.518.734 15.637.041
Lucro Líquido do Exercício
16.578.970
16.578.970 Baixa de Imobilizado, Intangível e Diferido
Equivalência
Patrimonial
(11.135.975)
(15.361.849)
Destinaçôes do Lucro:
Reserva Legal
828.950
(828.950)
- Amortização Relacionada Clientes e
Clausula não Concorrência-PPA
1.177.651
1.177.651
Aumento de Capital Social
8.284.077
(8.284.077)
Reserva p/Investimentos e Capital de Giro
7.465.943
(7.465.943)
- Lucro Operacional Bruto Antes Mudanças
Capital
de
Giro
28.148.298
21.531.348
Saldo em 31/12/2017
308.187.000
308.186.673
754.336
(30.488.230)
586.639.779
Ajuste de Avaliação Patrimonial
565.621
565.621 Variação de Ativos e Passivos Operacionais
4.306.151 (17.218.936)
Lucro Líquido do Exercício
31.625.057
31.625.057 Clientes
Estoques
(80.363.280) (16.814.870)
Destinaçôes do Lucro:
Impostos
a
Recuperar
60.049.192
(9.022.152)
Reserva Legal
1.581.253
(1.581.253)
38.990.625 (59.661.246)
Aumento de Capital Social
15.812.528
(15.812.528)
- Outros Créditos
Fornecedores
34.451.380
(11.090.900)
Reserva para Investimentos e Capital de Giro
14.231.276
(14.231.276)
(884.258)
(828.994)
Saldo em 31/12/2018
323.999.528
323.999.202
1.319.957
(30.488.230)
618.830.457 Salários e Obrigações Sociais
2.248.762
(996.663)
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2018 e - Distribuidora Veicular Ltda.
6.589.942
6.584.286 Impostos a Recolher
18.350.979 (16.479.943)
2017. 1. Contexto Operacional: A Distribuidora Automotiva S.A., tem por objetivo: - Montecatini Imobiliária Ltda.
1.875.715
2.928.789 Outras Obrigações
Total
da
Variação
de
Ativos
e
Passivos
Operacionais
77.149.551
(132.113.704)
a) O comércio, representação, importação e exportação, peças, acessórios e servi- - Santa Paula SRL
5.039.969
4.779.904
ços inerentes à auto-veículos, pneus, câmaras de ar, artigos de borracha, adminis- - Rimini Empreendimento Imobiliário Ltda.
2.152.167
2.227.091 Fluxo de Caixa Líquido das
Atividades Operacionais
105.297.849 (110.582.356)
tração de bens móveis e negócios próprios, aluguel de outros bens imóveis e - Pellegrino Distribuidora de Autopeças Ltda.
81.095.907 78.680.860
intermediação de negócios; b) Prestação de serviços por conta própria e de terceiros - Nakata Automotiva S/A.
9.181.622 Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição
Imobilizado
e
Intangível
(50.242.429)
(2.654.184)
de: recauchutagem de pneus, cambagem, balanceamento, alinhamento de rodas e - Car Central de Autopeças e Rolamentos Ltda.
2.228.343
4.289.491
outros inerentes ao ramo. 2. Apresentação Das Demonstrações Contábeis: As - Leste Participações S.A.
2.285.301
2.212.485 Redução de Capital em Coligadas
Redução
de
Investimentos
30.223.830
74.570.891
Demonstrações Contábeis foram elaboradas com observância dos critérios contá- - E-Star Comércio Eletrônico Ltda.
35.387
759.507
beis constantes na Lei das S/A, com a nova redação dada pelas Leis nº 11.638/07 e - Ágio Participações Controladas
7.454.206
8.631.855 Ágio Venda das Ações
(99.999) (4.967.379)
11.941/09 (artigos 37 e 38), atendem plenamente o Pronunciamento Técnico CPC Sub-Total
166.653.867 187.582.699 Compra de Ações
- (10.199.634)
26, item 16 e basearam-se nos fatos econômicos identificados na documentação e Outros Investimentos
1.090.361
1.090.361 Compras de Ações em Tesouraria
Dividendos
Recebidos
1.328.949
10.097.497
informações da Administração da Empresa. 3. Principais Práticas Contábeis: Prin- Total
167.744.228 188.673.060
cipais Práticas Contábeis - a) Apuração do Resultado: As receitas e despesas 6. Imobilizado: Está assim composto:
2018
2017 Fluxo de Caixa Líquido das
Atividades
de
Investimentos
(18.789.649)
67.606.698
são registradas de acordo com o regime de competência do exercício. b) AplicaTaxa de
DepreFluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
ções Financeiras: Estão demonstradas pelo custo de aplicação, acrescido dos renDepreciação
Depósitos
Judiciais
(135.683)
50.320
dimentos correspondentes, apropriados até a data do Balanço. c) Clientes: São apre- Descrição
ciação (%)
Custo acumulada
Líquido
Líquido
Créditos Controladas e Coligadas
(5.156.620)
(5.184.002)
sentados de acordo com valores de realização. Os valores apurados com devedores Benfeitorias em
Outros
Créditos
33.440
43.202.353
duvidosos são baixados para perdas, atentando-se para as regras da legislação vi- Bens de Terceiros
10 2.146.207 (1.234.855)
911.352 1.065.498
(88.436.923)
25.932.719
gente. Informamos que os saldos de clientes não diferem de seus valores justos, Celulares e Periféricos
10
21.010
(21.010)
- Empréstimos e Financiamentos
Débitos Controladas e Coligadas
8.863.270 (20.650.767)
dado a natureza de curto prazo. d) Estoques: Os estoques estão avaliados ao custo Edificações e
médio de aquisição, que não excede o valor de mercado. e) Investimentos: Os Benfeitorias
20
48.493
(40.565)
7.928
8.867 Fluxo de Caixa Líquido das
Atividades de Financiamentos
(84.832.516)
43.350.623
investimentos em participações societárias estão avaliados pelo método de equiva- Equipamentos
lência patrimonial, conforme demonstrado na nota explicativa nº 5. f) Imobilizado: É Comunicação e Tel
20 1.381.787 (1.371.592)
10.195
24.073 Aumento(Redução) Líquido de Caixa e
Equivalentes
de
Caixa
1.675.684
374.965
demonstrado pelo custo de aquisição deduzido da respectiva depreciação, corrigido Equipamentos de
monetariamente até 31 de Dezembro de 1995. A depreciação é calculada pelo méto- Informática
20 9.949.237 (8.775.989) 1.173.248 1.678.073 Caixa e Equivalentes de Caixa
–
No
Início
do
Exercício
5.436.006
5.061.041
do linear, considerando a vida útil estimada dos bens. g) Diferido: É demonstrado Instalações
10
393.976 (297.394)
96.582
84.066
Caixa e Equivalentes de Caixa
pelo custo de aquisição ou formação, deduzido da respectiva amortização. A amorti- Máquinas, Equipa– No Final do Exercício
7.111.690
5.436.006
zação é calculada pelo método linear, com base no prazo que o benefício é gerado. mentos e Ferramenta
10 4.984.601 (4.102.361)
882.240 1.017.127
h) Intangível: Inclui os direitos que tenham por objeto os bens incorpóreos, destina- Móveis e Utensílios
10 17.668.784 (14.162.485) 3.506.299 4.254.275 Aumento(redução) líquido de caixa e
equivalentes
de
caixa
1.675.684
374.965
dos à manutenção da Sociedade. A amortização é calculada pelo método linear, com Veículos
20 8.834.000 (5.420.249) 3.413.751 2.161.852
base no prazo que o benefício é gerado. i) Fornecedores: O Valor justo não difere Leasing Informatica
20
265.767
(91.246)
174.521
227.674 Diferido Líquido
significativamente dos saldos nos registros contábeis. j) Provisão para Férias: Cons- Aeronaves
10 47.227.435 (2.754.934) 44.472.501
- 9. Empréstimos e Financiamentos: Referem-se a empréstimos contraídos junto às
tituída com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço, Total Geral
92.921.297 (38.272.680) 54.648.617 10.521.505 instituições financeiras, com taxas usualmente praticadas no mercado.
Instituições financeiras e Terceiros
2018
2017
acrescida dos respectivos encargos sociais. k) Outros Ativos e Passivos: Os ati- 6.1 Movimentação do Custo e Depreciação Acumulada
16.113.588 88.773.078
vos estão demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicável, os
2017
2018 Passivo Circulante
16.007.913 16.013.361
rendimentos, encargos e as variações monetárias correspondentes. Os passivos Descrição
Saldo Inicial
Adições
Baixas Saldo Final Banco do Brasil S/A
Banco Real S/A
- 30.238.754
estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando apli- Benfeitorias em Bens
- 42.413.530
cável, os encargos e as variações monetárias correspondentes. 4. Transações com de Terceiros
2.146.207
- 2.146.207 Banco Safra S/A
105.675
107.433
Partes Relacionadas: As transações com partes relacionadas estão representadas Celulares e Periféricos
21.010
21.010 Encargos Leasing
12.805.813 28.583.246
por operações de mútuo entre as empresas, conforme demonstramos no quadro Edificações e Benfeitorias
48.493
48.493 Passivo não circulante
Banco do Brasil S/A
12.000.000 28.000.000
abaixo.
Ativo
Passivo
Equipamentos
770.000
440.000
Empresa
2018
2017
2018
2017
Comunicação e Tel
1.385.454
(3.667) 1.381.787 Banco Itaú
Encargos Leasing
35.813
143.246
Cofipe Veículos Ltda.
1.840.367 1.195.238
- Equipamentos
2017
Tiete Veículos S.A.
- 1.241.581 7.126.423
de Informática
10.137.842
62.978 (251.583) 9.949.237 10. Impostos a Recolher: Está assim composto: Descrição 2018
3.193.780
723.649
Bernina Administração
Instalações
363.846
30.130
393.976 Imposto de Renda Retido na Fonte
ICMS Substituição Tributária
2.500.829
2.690.012
de Imóveis Ltda.
2.787.943 6.406.092
- Máquinas, Equipamentos
3.918.360
3.950.546
Distribuidora Veicular Ltda.
1.834.333
70.103
e Ferramentas
4.942.419
53.292
(11.110) 4.984.601 Outros
9.612.969
7.364.207
Terraço Itália
Móveis e Utensílios
17.344.019
349.284 (24.519) 17.668.784 Total
Restaurante Ltda.
130.026
- 1.230.227 Leasing Informática
265.767
265.767 11. Contingências Passivas: Na opinião de nossos consultores jurídicos, alguns
Rimini Empreendimento
Veículos
7.723.163 2.239.481 (1.128.644) 8.834.000 dos processos movidos contra a Empresa estão classificados como uma contingênImobiliário Ltda.
171.469
96.251
- Aeronaves
- 47.227.435
- 47.227.435 cia perda possível ou remota, motivo pelo qual e de acordo com CPC nº 25 não foi
Montecatini Imobiliária Ltda.
- 2.400.872 Total
44.378.220 49.962.600 (1.419.523) 92.921.297 constituída nenhuma provisão na data do balanço. Os processos classificados como
perda provável, por determinação da administração, não foram provisionados por
Car Empreendimentos
- 1.038.146 (-) Depreciação
Pellegrino
- 7.219.094
Acumulada
(33.856.715) (5.826.940) 1.410.975 (38.272.680) ser de entendimento do fato gerador ainda não tenha ocorrido. 12. Patrimônio LíquiCAR Central
Total Líquido
10.521.505 44.135.660
(8.548) 54.648.617 do: 12.1 Capital Social: O Capital Social totalmente integralizado está representado
Autopeças Rol Ltda.
26.969.391 13.355.774
- 7. Intangível: Está assim composto: Descrição
2018
2017 por 17.217 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 12.2 Reserva de LuE-Star Comércio
Fundo de Comércio
6.563.580
6.563.580 cros: Constituída consoante a Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto, como
2018
2017
Eletrônico Ltda.
177.018
- Licença de Uso Software
6.519.969
6.511.571 segue: Descrição
41.994.420 40.413.168
Total
31.122.604 25.965.984 13.532.515 4.669.245 Marcas, Direitos e Patentes
409.357
409.357 Reserva Legal
282.004.782 267.773.505
5. Investimentos: No quadro a seguir, apresentamos os investimentos relevantes Leasing
20.129
20.129 Reserva para Investimento e Capital de Giro
323.999.202 308.186.673
avaliados pelo método de equivalência patrimonial.
Amortização Acumulada
(12.299.477) (11.924.828) Total
Descrição
2018
2017 Intangível Líquido
1.213.558
1.579.809 13. Cobertura de Seguro: É política da Sociedade, manter a cobertura de seguros
Participações Controladas e Coligadas
8. Diferido: Está assim composto: Descrição
2018
2017 para os bens do ativo imobilizado e dos estoques sujeitos a risco, por montantes
- Bernina Adm. de Imóveis Ltda
57.896.931 49.179.013 Benfeitorias em Bens de Terceiros
576.184
576.184 julgados suficientes para cobrir eventuais sinistros, de acordo com a natureza das
- Cofipe Veículos Ltda.
- 18.887.303 Amortização Acumulada
(576.184)
(576.184) atividades e a orientação dos consultores de seguros.
Á Diretoria
Ricardo Benatti (Contador) CRC 1SP186493/O-4
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis - relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das sa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas da Distribuidora Automotiva S.A. São Paulo – demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capaci- maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
(SP). Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Distribuidora dade de a Sociedade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assun- controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencioAutomotiva S.A. (“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial, em 31 de tos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na nais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
dezembro de 2018, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como liquidar a Sociedade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governan- Sociedade. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilicontábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresen- ça da Sociedade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de dade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
tam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi- elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela au- • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
nanceira da Distribuidora Automotiva S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desem- ditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança ra- continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
penho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa zoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir rela- dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da SocieNossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais tório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de dade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em
de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais dis- contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadedas demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Distribuidora torções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtiAutomotiva S.A., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, pos- das até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos a Sociedade a não mais se manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficien- auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito- planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclute e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da adminis- ria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo sive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
tração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração é res- da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante durante nossos trabalhos.
ponsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro,
São Paulo, 25 de Abril de 2019.
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
Coutinho & Associados Auditores Independentes S/S. - 2SP021776/O-0
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nosPaulo Coutinho Lima - Contador - 1SP101691/O-9

Empresa Auto Ônibus Manoel Rodrigues S.A.
CNPJ/MF nº 44.581.056/0001-52
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Ativo
2018
2017 Passivo
2018
2017 Atividades operacionais
2018
2017
Circulante
13.465
6.100 Circulante
14.013
16.917 Resultado antes do IRPJ e CSLL
3.876
1.741
Caixa e equivalentes de caixa
8.404
758 Empréstimos e financiamentos
617
1.161 Ajuste para reconciliar o lucro líquido ao
Contas a receber
2.661
3.301 Arrendamentos financeiros
–
10 caixa gerado pelas atividades operacionais:
1.427
1.793
Estoques
189
188 Fornecedores
1.672
1.537 Depreciação
70
46
Tributos a recuperar
630
789 Obrigações tributárias
511
807 Amortização
–
107
Partes relacionadas
198
600 Imposto de renda e contribuição social
236
297 Custo na alienação de investimentos
1.969
2.278
Dividendos
–
50 Parcelamentos fiscais
–
9.738 Custo na alienação do imobilizado
–
(124)
Adiantamentos
10
20 Obrigações trabalhistas
1.104
1.243 Provisão/reversão de contingências
103
211
Outros créditos
1.373
303 Adiantamentos
393
794 Equivalência patrimonial
607
–
Despesas antecipadas
–
91 Outras obrigações
80
71 Juros sobre capital próprio
Lucro
líquido
ajustado
8.052
6.052
Não circulante
21.097
22.024 Partes relacionadas
9.400
1.259
161
(3.178)
Realizável à longo prazo
2.002
5.371 Não circulante
9.542
4.834 Variações no ativo
(1)
(73)
Partes relacionadas
1.932
5.061 Empréstimos e financiamentos
6.462
563 Estoques
640
(2.607)
Depósitos
69
263 Obrigações tributárias
1.098
1.309 Contas a receber
205
(737)
Tributos diferidos
1
47 Tributos diferidos
1.936
2.641 Tributos a recuperar
194
403
Investimentos
2.212
2.315 Parcelamentos fiscais
–
288 Depósitos
10
5
Imobilizado
16.721
14.107 Partes relacionadas
–
17 Adiantamentos
(1.070)
(264)
Intangível
162
231 Passivos contingênciais
46
16 Outros créditos
91
(91)
Total do ativo
34.562
28.124 Patrimônio líquido
11.007
6.373 Despesas antecipadas
92
186
Demonstrações dos Resultados
Capital social
13.807
13.807 Dividendos recebidos
(9.316)
2.087
(1.834)
(1.834) Variações no passivo
2018
2017 Reservas de capital
Fornecedores
136
462
(966)
(5.600)
Receita líquida
28.767
26.315 Prejuízos acumulados
(139)
254
34.562
28.124 Obrigações trabalhistas
Custos
(19.525) (18.015) Total do passivo e patrimônio líquido
Obrigações tributárias
2.590
743
Ebitda e Dívida Líquida
Lucro operacional bruto
9.242
8.300
(10.026)
387
Receitas (despesas) operacionais
(4.430)
(7.078)
2018
2017 Parcelamentos fiscais
(401)
–
Despesas comerciais
(2.033)
(1.938) Resultado antes do IRPJ e CSLL
3.876
1.741 Adiantamentos
Titulos
a
pagar
–
302
Despesas gerais e administrativas
(2.670)
(5.382) Resultado financeiro
(990)
(24) Outras obrigações
(1.506)
(61)
Outras receitas operacionais
273
242 EBIT
4.866
1.765 Passivos contingênciais
30
–
Resultado de participações societárias
(103)
211 Depreciação/amortização/exaustão
(1.497)
(1.839) Caixa (consumido) gerado pelas atividades
Resultado na alienação dos investimentos
–
(107) EBITDA
6.363
3.604 operacionais
(1.103)
4.961
Resultado na alienação do imobilizado
157
439
8.404
758 Imposto de renda e contribuição social pagos
(1.647)
(639)
Resultado antes das despesas/receitas financeiras 4.866
1.765 Caixa e equivalentes de caixa
(617)
(1.161) Caixa líquido (consumido) gerado pelas
Resultado financeiro
(990)
(24) Empréstimos/financiamentos – circulante
(6.462)
(563) atividades operacionais
(2.750)
4.322
Resultado antes do IRPJ e CSLL
3.876
1.741 Empréstimos/financiamentos – não circulante
–
(10) Atividades de investimentos
IRPJ/CSLL Correntes
(1.662)
– Arrendamentos financeiros – circulante
3.489
(2.557)
1.325
(976) Partes relacionadas
IRPJ/CSLL Diferidos
706
– DIVIDA LÍQUIDA
–
(421)
6.363
3.604 Participações societárias
Resultado líquido do exercício
2.920
1.741 EBITDA (últimos 12 meses)
Aquisição
de
imobilizado
(6.010)
(14)
Total
da
dívida
líquida
sobre
EBITDA
(i)
(0,21)
0,27
Número de ações
10.200.000 10.200.000
Aquisição no intangível
(1)
(277)
Resultado líquido básico e diluído por ação (Em Reais) 0,29
0,17 (i) Cálculo efetuado com o EBITDA dos últimos doze meses
Caixa
líquido
(consumido)
pelas
atividades
Demonstrações das Mutações
Capital social
Reservas
Reserva
Retenção
Prejuízos
Resultado
de investimentos
(2.522)
(3.269)
do Patrimônio Líquido
subscrito
de capital
legal
de lucros
acumulados
do exercício
Total Atividades de financiamentos
Saldos em 31/12/2016
13.807
(1.834)
308
2.629
–
–
14.910 Empréstimos e financiamentos
5.355
(1.735)
Resultado líquido do exercício
–
–
–
–
–
1.741
1.741 Arrendamentos financeiros
(10)
(11)
Prejuízos acumulados
–
–
–
–
1.741
(1.741)
– Partes relacionadas
8.124
570
Compensação de prejuízos
–
–
(308)
(2.629)
2.937
–
– Juros sobre capital próprio
(551)
–
Ajuste de períodos anteriores
–
–
–
–
(10.278)
–
(10.278) Caixa líquido gerado (consumido) pelas
Saldos em 31/12/2017
13.807
(1.834)
–
–
(5.600)
–
6.373 atividades de financiamentos
12.918
(1.176)
Resultado líquido do exercício
–
–
–
–
–
2.920
2.920 Acréscimo (decréscimo) líquido de caixa e
Compensação de prejuízos
–
–
–
–
2.920
(2.920)
– equivalentes de caixa
7.646
(123)
Ajuste de períodos anteriores
–
–
–
–
1.714
–
1.714 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 758
881
Saldos em 31/12/2018
13.807
(1.834)
–
–
(966)
–
11.007 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 8.404
758
Demonstrações do Valor Adicionado
Acréscimo (decréscimo) líquido de caixa e
2018
2017 Distribuição do valor adicionado:
2018
2017 equivalentes de caixa
7.646
(123)
7.707 7.562 2. Apresentação das demonstrações financeiras – As demonstrações
Receitas
35.798 32.564 Pessoal
6.820 6.562 financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotaReceita dos serviços prestados
35.641 32.125 Remuneração direta
Benefícios
355
465
Outras receitas
157
439
das no Brasil, em conformidade com os Pronunciamentos, Interpretações e
532
535
Insumos adquiridos de terceiros
(14.260) (15.235) FGTS
Orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. As demonsImpostos,
Taxas
e
contribuições
8.472
6.735
Custo dos serviços prestados
(11.504) (9.796)
3.128 2.439 trações financeiras foram elaboradas com base em diversos métodos de
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
(2.495) (4.914) Federais
Estaduais
5.186 4.261 avaliação que utilizam estimativas contábeis. As estimativas contábeis
Perda/Recuperação de valores ativos
(261) (525)
Municipais
158
35 envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas
Valor adicionado bruto
21.538 17.329 Remuneração de capitais de terceiros
682
111 em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração
Depreciação e amortização
(1.497) (1.839) Juros
405
36 para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações
Valor adicionado líquido produzido pela Companhia
20.041 15.490 Aluguéis
122
18 financeiras. Os itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas
Valor adicionado recebido em transferência
347
659 Outras remunerações de capitais de terceiros
155
57 incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperaResultado de equivalência patrimonial
(103)
210 Remuneração de capitais próprios
3.527 1.741 bilidade nas operações, avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo e
Receitas financeiras
177
69 Juros sobre capital próprio
607
– pelo método de ajuste a valor presente, as estimativas do valor recuperável
Outras
273
380 Resultado líquido do exercício
2.920 1.741 dos terrenos e edificações, análise do risco de crédito para determinação
20.388
16.149
Valor adicionado total a distribuir
20.388 16.149
das perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa, assim como a
Notas Explicativas
análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive
1. Informações sobre a Companhia – A Empresa Auto Ônibus Manoel prestação de transporte turístico e transporte terrestre de superfície para as demandas judiciais e administrativas. A liquidação das transações
Rodrigues S.A., (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital previsto na legislação em vigor. A Companhia mantém suas permissões envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos
nacional fechado, do Grupo Comporte, com sede social localizada na reguladas pelo poder Concedente, em que o Serviço Público de Transporte registrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilísAvenida Comendador Martinelli, 276 – Agua Branca, São Paulo/SP. Rodoviário Interestadual de Passageiros é regulado pelo Poder Concedente tico inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimatiFundada em 31/03/1966, tem como objeto principal o transporte público Federal, o Serviço Público de Transporte Rodoviário Intermunicipal pelo vas e premissas, pelo menos anualmente.
coletivo de passageiros, sejam em linhas regulares ou sob forma de Poder Concedente Estadual e o Serviço Público de Transporte Rodoviário
Paulo Sérgio Coelho – Diretor
fretamento contínuo ou eventual, em qualquer parte do território nacional, Municipal pelo Poder Concedente Municipal. A emissão das demonstrações
Antônio Di Lanna – Diretor operacional
sendo este transporte de forma municipal, metropolitano, intermunicipal financeiras da Companhia foi autorizada pelo Conselho de Administração
e interestadual, nas modalidades rodoviárias, urbanas e suburbanas; em 26/03/2019.
José Mendes – Contador CRC 1SP 200.580/O-8

2ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1010487-12.2014.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional V - São
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Michel Chakur Farah, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a THAIS ALMEIDA DOS SANTOS, Brasileiro, CPF 347.426.588-17, que lhe foi proposta uma ação
Monitória por parte de AMC - Serviços Educacionais Ltda, alegando em síntese: que é credora da
requerida pela importância de R$ 8.214,80, representado por contrato de prestação de serviços
educacionais, cujo valor atualizado do débito é R$ 16.715,52. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital afixado e publicado na forma da lei.

Alphaville Urbanismo S.A. - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Companhia, sociedade por ações com sede, São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar,
Pinheiros, CEP 05425-070, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP NIRE 35.300.141.270 para se reunirem, no dia
23.05.2019, 10hs, em 1ª convocação, na sede social, São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070,
em AGE, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) proposta da 6ª emissão de debêntures, não conversíveis, em série única, da
espécie subordinada, sem garantia, no valor total de até R$160.000.000,00, com a emissão de até 160.000 debentures, com valor nominal
de R$1.000,00 cada, para distribuição privada, vencimento em 5 anos, remuneração equivalente à variação do índice IGPM/FGV acrescida
de 15% ao ano e demais termos e condições conforme documentação disponível na sede da Companhia (“Debêntures”); e (ii) a autorização à administração e demais representantes legais para celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os
atos necessários ou convenientes à emissão de Debêntures, conforme for aprovada. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na AGE ora convocada, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, em conformidade com as disposições da Lei
n.º 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 8.05.2019. Marcelo Renaux Willer - Presidente do Conselho de Administração

Mundo VUCA
e a explosão
da economia GIG
Luiz Resende (*)
udo muda o tempo todo,
de uma forma muito rápida não seguindo uma
direção certa. Temos diversos
cenários possíveis onde não
existe mais o certo ou o errado,
apenas o risco que se torna
ainda maior com a dúvida e a
demora na tomada de decisão.
O mundo atual é VUCA (um
acrônimo que traduzido para o
português significa Volátil, Incerto, Complexo e Ambíguo).
Provavelmente por esse motivo cada vez mais pessoas saem
do conforto e da monotonia de
algo fixo e buscam alternativas
autônomas, onde possam atuar
diretamente com clientes e
consumidores de um produto ou
serviço oferecido. Esse segmento é vagamente conhecido como
economia GIG e vem ganhando
força a cada dia. O termo GIG
se refere a um trabalho que é
contratado sob demanda e as
pessoas que se encaixam nessa
categoria, em geral, são conhecidas como freelancers.
Em tese, um profissional
autônomo não possui vínculo
empregatício, podendo se
comprometer e se envolver em
diversos projetos ao mesmo
tempo, pois tem a flexibilidade
de negociar os prazos e entregas
para cada uma das contratações
que recebe. Neste contexto,
não existe um local fixo para desempenhar o trabalho, e outra
grande vantagem é poder estar
em qualquer lugar do mundo
desde que se tenha a estrutura
necessária para fazê-lo.
Um exemplo disso é o aplicativo Uber, que permite que
o profissional faça seu horário

T

de acordo com a sua necessidade. Pensando dessa forma,
muitas empresas e startups
como a Uber vêm desenvolvendo produtos e serviços
onde permitam que pessoas
possam trabalhar dessa forma,
agregando valor ao segmento.
Já existem plataformas onde
qualquer cliente, desde um
pequeno empreendimento até
uma consolidada corporação,
pode de maneira simples criar
uma infraestrutura segura, escalável e barata para sustentar
seus serviços e aplicações em
alta disponibilidade na nuvem.
Dessa forma, as empresas
podem contar com a agilidade necessária para garantir
que suas aplicações ganhem
escalabilidade, de acordo com
o crescimento do negócio e
aumento na demanda dos usuários. Essa e outras tecnologias
ajudam no movimento natural
que se dará nos próximos anos
de consolidação da economia
GIG. Toda essa transformação
que vivenciamos é resultado de
uma mudança na mentalidade
e no jeito de fazer negócios das
empresas.
Trabalhos sob demanda e
uma rede de fornecedores
no lugar de empregados,
esse é o futuro das relações
de trabalho. Penso que mais
importante que seguir uma
receita pronta, é nos preparar
para essas novas possibilidades
e reavaliar antigos modelos de
gestão que, bem ou mal, cairão
em desuso muito antes do que
a gente imagina.
(*) - É Scrum Master da Mandic
Cloud Solutions.

Cooperativa Habitacional Terra Paulista
Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Seccional XI - Residencial Mirante de São Bernardo
A Cooperativa Habitacional Terra Paulista, em Liquidação, nos termos da Lei nº 5.764/1971 e Estatuto
Social, convoca seus 242 associados e credores a reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária da
Seccional XI - Residencial Mirante de São Bernardo, a se realizar no dia 18 de maio de 2019, no Teatro
Santo Agostinho, localizado na Rua Apeninos, nº118, Aclimação - São Paulo, em primeira chamada as
9:30hs, com presença mínima de 2/3 dos Cooperados, segunda chamada às 10:00hs com a presença mínima de metade + 1 Cooperado e em terceira e última chamada às 10:30hs com a presença mínima de
10 (dez) cooperados para tratarem da seguinte ordem do dia: 1) Apresentação e prestação de contas da
Liquidante; 2) Apresentação e ciência aos cooperados do inteiro teor da Sentença e Acórdão proferidos
nos autos da Ação Declaratória de nulidade de Ata de Assembleia geral c.c obrigação de não fazer e seus
reais desdobramentos e consequências; 3) Encerramento da Seccional XI - Residencial Mirante de São
Bernardo com a apresentação do passivo apurado e deliberação sobre rateio para pagamento do valor
apurado, bem como a aprovação e deliberação pelo destino a ser atribuído à área remanescente (unidades residenciais não edificadas-sobrados), conforme decisões da 2ª V. C de São Bernardo do Campo
e da 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo que apreciou e julgou a Apelação
nº 4001214-61.2013.8.26.0564, cujo entendimento é no sentido de que o rateio e a incorporação de área
remanescente das unidades residencial não edificadas (sobrados), deve ser objeto de deliberação pela
assembleia dos cooperados, nos exatos termos dos artigos 38 e 44, e 46 da Lei nº 5.764/71.
São Paulo, 07 de maio de 2019 - Giuliana Vautier Giongo Pesoa Sartori - Liquidante

7ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003009-28.2015.
8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São
Paulo, Dr(a). Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) CINTIA
DOMINGUES DE MELO, Brasileira, CPF 369.358.118-56, que lhe foi proposta uma ação de
Procedimento Comum por parte de AMC - Serviços Educacionais LTDA, alegando em síntese: ser
credora da requerida no valor de R$26.360,61 (fev/2015) a ser devidamente atualizado, oriundos das
mensalidades do ano de 2010 e ao saldo de confissão de dívida, vencidos e não pagos do Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes. Encontrando-se a requerida em lugar
ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de fevereiro de 2019.

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 0027819-20.2011.8.26.0100 (USUC 608). A Doutora Aline Aparecida de
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Priscila Ferreira Alves
Casimiro, Herdeiros de Tadashi Yamamoto, a saber: Siguero Iamamoto, Ana Selma Iamamoto, Milton
Iamamoto, Jacira Vicente da Silva Iamamoto, Maria Saeko Yamamoto, Nilza Leico Iamamoto dos Santos,
José Francisco dos Santos, Laurinda Suzuko Iamamoto, Nitucho Iamamoto, Lourdes Aparecida Marreto
Iamamoto, Ashao Iamamoto, Hiloko Iamamoto; GH Industria Metalurgica Ltda, Carlos Roberto Gonçalves,
Santa Altair Monteiro Gonçalves, José Ferreira de Moraes, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que
Claudemir Pimentel da Silva e Gleice Kelly Batista Ramalho de Melo, ajuizaram ação de
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Lateral, nº 380 Vila
nova York - São Paulo SP, com área de 635,15 m², contribuinte nº 148.051.0028-0 e 148.051.0028-0,
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20
dias, contestem o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 0020528-32.2012.8.26.0100 (USUC 493). A Doutora Aline Aparecida de
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca
de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Maria Antonieta
Conti Chiara, Herdeiros de José Libero Chiara, a saber: Antônio Ferna ndo Chiara, Maria Teresa
Chiara Monteiro Inácio, Leopoldo Monteiro Inácio; Sócios / Diretores da Nabor S/A
Empreendimentos Imobiliários, a saber: Miguel Barbieri, Domingos Giafredo, Renato Mauro
Antônio Giafredo, Achiles Nicolau Moura, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Paulo dos
Santos, João dos Santos Filho, Maria Angelica Guidolin dos Santos, Mariangela Valentini dos
Santos, Paula Valentini dos Santos, Roberta Valentini dos Santos, Marcelo Valentini dos Santos
e Carolina Valentini Nastri, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre
a unidade autônoma consistente no apartamento nº 71, localizado no 7º andar ou 8º pavimento do
Conjunto Monumental Vila Nova, situado na Avenida Santo Amaro, nºs 1.805, 1.823 e 1.817 - São
Paulo SP, com área útil de 69,99 m², área comum de 11,556 m², totalizando uma área construída de
81,546 m², e correspondendo-lhe a quota ideal de 11,497 m², no solo e demais áreas de uso e
destinação comuns do prédio, contribuinte nº 041.094.0108-9, alegando posse mansa e pacífica no
prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Companhia para se reunir, no dia 20.05.2019, 10hs, em 1ª convocação, na sede, São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, em AGE, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Aprovar a realização da 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada (“Debêntures”), no valor total de até R$100.000.000,00, cujos direitos creditórios serão vinculados à emissão de certiﬁcados de recebíveis imobiliários (“CRI”); 2. Aprovar a celebração de Contrato
de Cessão Fiduciária de Direitos Creditório e Outras Avenças a ser celebrado pela Companhia e/ou por suas sociedades controladas, o qual terá como objeto a outorga de garantia das obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da operação
de CRI, lastreado nas Debêntures; 3. Aprovar a autorização à Diretoria e demais representantes legais da Companhia para
assinar todos e quaisquer documentos, bem como praticar todos e quaisquer atos que se ﬁzerem necessários para a emissão das Debêntures e efetivação da operação, incluindo eventuais aditamentos; 4. Aprovar a alteração dos termos e condições das debêntures da 1ª emissão da Companhia, emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão
Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 1ª Emissão de Alphaville Urbanismo S.A.”, celebrado em
9.10.2013, entre a Companhia e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., conforme aditada (“Escritura de Emissão”)
(“Debêntures”), incluindo alterações à data de vencimento, aos juros remuneratórios e às datas de pagamento dos juros
remuneratórios, às datas e aos percentuais de pagamento do valor nominal unitário das Debêntures, às hipóteses de vencimento antecipado, ao percentual mínimo das garantias, à remuneração em caso de resgate antecipado facultativo e
amortização antecipada facultativa das Debêntures, e o acréscimo de disposições referentes à amortização antecipada obrigatória das Debêntures; e 5. Aprovar autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, a assinatura do aditamento à Escritura de Emissão,
do aditamento ao contrato de cessão ﬁduciária de direitos creditórios, do aditamento ao contrato de alienação ﬁduciária
de quotas, do contrato de cessão ﬁduciária de certiﬁcados de recebíveis imobiliários que atualmente garantem as Debêntures, bem como a celebração de instrumento de go to market, instrumento para assessoria em fusões e aquisições e a contratação de todos os demais prestadores de serviço necessários à efetivação da deliberação acima. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na AGE ora convocada encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede
da Companhia. São Paulo, 03.05.2019. Marcelo Renaux Willer - Presidente do Conselho de Administração.

SANTA CAIXA INDS E COM DE EMBALAGENS LTDA - ME, torna público que requereu
á SVMA-SP a renovação da licença de operação para fabricação de embalagens de
papelão á Rua Moxei 469 - São Paulo - SP.

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código CFAC-B546-BEC3-D81C.
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