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S/A Marítima Eurobrás Agente e Comissária
C.N.P.J. n.º 58.150.871/0001-71 – NIRE 35300042034

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Acionistas para comparecer na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 
01/02/17, às 10:30 hs, no Hotel Intercontinental – SP, situado na Alameda Santos, nº 1.123, em SP/SP, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 1 – Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações finan-
ceiras e contábeis dos exercícios encerrados em 31/12/09, 2010, 2011, 2012 e 2013; 2 – Destinação dos resultados 
dos exercícios; 3 - Eleição dos membros do conselho de administração, do conselho fiscal e fixação da forma de sua 
remuneração; 4 – Assuntos gerais. Serve o presente como reiteração de que os documentos relativos ao artigo 133 da 
Lei nº 6.404/1976 estão à disposição dos Acionistas, além de já terem sido publicados  anteriormente os balanços e 
as demonstrações contábeis, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, nas edições do dia 02/12/15, com retificações 
publicadas em 30/12/15 ambas no D.O.E.S.P. e Jornal Empresas e Negócios. A Assembleia geral será realizada fora da 
sede da companhia por motivo de força maior, qual seja, a ausência de local apropriado para realização do conclave 
na sede da companhia. Francisco Wilson Megale – Presidente do Conselho de Administração. (28, 29 e 30/12/2016)

1ª Vara Cível – Regional Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1000095-67.2015.8.26.0008 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - 
Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) Consórcio Trólebus Aricanduva Ltda, Rua Doutor Fausto Ferraz, 118, apto.61, 
Bela Vista - CEP 01333-030, São Paulo-SP, CNPJ 05.065.744/0001-08, que lhe foi proposta uma 
ação de Procedimento Comum por parte de VRG - Linhas Aéreas S/A (VARIG), objetivando a 
condenação da requerida ao pagamento de R$ 59.832,30, referente a dívida trabalhista 
proveniente do processo 01406.2006.089.02.00.8, que tramitou perante a 89ª Vara do Trabalho 
de São Paulo. 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 
úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

6ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0167344-
80.2012.8.26.0100. A Dra. Lúcia Caninéo Campanhã, MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível do Foro 
Central da Capital, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ARTHUR TROPPMAIS 
ADVOGADOS ASSOCIADOS, CPNJ. 03.319.685/0001-21, na pessoa de seu representante legal 
ARTHUR MOSANER ARTIGAS TROPPMAIR, CPF. 063.537.018-29, que LUIS CARLOS 
GONÇALVES MARCOS lhe ajuizou uma ação de Obrigação de Fazer (rito Sumário), objetivando 
seja a mesma julgada procedente, compelindo a ré para que lavre a escritura definitiva do imóvel, 
apresentado toda a documentação imobiliária atualizada do Apto. 02, situado na Rua Gravataí, 88 
Consolação São Paulo/SP, conforme Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra do 
Imóvel firmado entre as partes em 11/05/2011, sob pena de multa diária, e ainda, a condenação da ré 
ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando a 
ré em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir do 
prazo supra, conteste a ação. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial e 
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Rodrimar S.A. Agente e Comissária.
CNPJ nº 58.135.369/0001-91 NIRE nº 35300027558

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Acionistas para comparecer na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará no dia 31/01/17, 
às 10:30 hs, no Hotel Intercontinental – SP, situado na Alameda Santos, nº 1.123, em SP/SP, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 1 – Tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras e contábeis dos 
exercícios encerrados em 31/12/12 e 2013; 2 – Destinação dos resultados dos exercícios; 3 – Eleição do conselho fiscal e 
fixação da forma de sua remuneração; 4 – Assuntos gerais. Serve o presente como reiteração de que os documentos relativos 
ao artigo 133 da Lei nº 6.404/1976 estão à disposição dos Srs. Acionistas, além de já terem sido publicados anteriormente 
os balanços e as demonstrações contábeis, na forma do artigo 124 da Lei nº 6.404/76, nas edições do dia 02/12/15, com 
retificações publicadas em 30/12/15 ambas no D.O.E.S.P. e Jornal Empresas e Negócios. A Assembleia geral será realizada 
fora da sede da companhia por motivo de força maior, qual seja, a ausência de local apropriado para realização do conclave 
na sede da companhia. Francisco Wilson Megale – Presidente do Conselho de Administração. (28, 29 e 30/12/2016)
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Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Eve Ferretti e Fabiola Werlang - Eve 
Ferretti (Ilustr) – Peirópolis –  Menina com ex-
cessiva preocupação com limpeza e arrumação, não 
saia para divertir-se com outras crianças, sempre 
focada em nada deixar desalinhado. Assim cresceu. 
Namorados, não os teve. Como nossa protagonista 
sobreviveu? Um exemplo que, realmente tudo tem 

seu lugar, deve-se contudo, evitar exageros. Para crianças 
alfabetizadas.

A Menina que Organizava

Mauricio Patrocinio – Scortecci –  Autor, 
jovem administrador de empresas, Criou uma situa-
ção, bastante interessante, com o fi rme propósito de 
explicar ao leitor, como buscar e conseguir o eterno 
desejo dos seres humanos: Felicidade. Contudo, a 

própria análise do termo, traz em seu cerne uma certa difi -
culdade ao seu entendimento. Isso foi que motivou o autor ao 
fi ccionar fatos que na realidade são cotidianos. O introito da 
obra é quase embaraçosa, genial não fosse. Bom.

Por Que as Pessoas
Não São Felizes?

Thiago Oliveira – Gente -  De offi ce boy a 
empresário de sucesso no ramos de entregas  de 
documentos. Essa é a história da trajetória do autor. 

Não é um tratado de autoajuda,  contudo de muita ajuda. Em 
dez capítulos, literalmente abre a caixa de seus segredos, que 
não são muitos, todavia, seu relato sincero desanuvia a pre-
tensão do subtítulo. Munido de uma ideia, que seu chefe não 
aceitou e uma “pequena” ajuda fi nanceira de um amigo, deu 
inicio ao seu empreendimento. Hoje, passados catorze anos é 
uma das maiores empresas do ramo. Mais um belo exemplo a 
ser seguido. Útil! 

Pense Dentro da Caixa: Aprenda 
a enxergar oportunidades e 
empreenda em qualquer cenário

Thais Marin e Mario de Lima – Leo Macias 
(Ilustr) – Chiado – Três jovens adolescentes, um 
deles descendente de índios Cherokees, convivem 
calmamente entre paisagens bucólicas da Fazenda 
Montanha Azul. Sem explicação aparente, o menino 
índio, Bristy, juntamente com o cavalo Gramado, 

desaparece. Seus amigos, irmãos Florência e Mark, partem em 
sua busca. Fatos estranhos ocorrem, recheando as páginas com 
aventuras muito interessantes. Seu fi nal é surpreendente. Seu 
enredo, delicadíssimo, é apropriado para ser cinematografado. 
Para jovens e adultos. Mágico!

Cavalos Selvagens –
A Flor Azul

Assista ao canal Livros em Revista, no youtube, 
que traz entrevistas do mundo literário.

Com apresentação de Ralph Peter.

Demonstrações de Resultados Nota     2015     2014
Receitas de Transportes 63.981 59.062
Receitas de Serviços Prestados 823 673
Impostos sobre Transportes e Serviços (2.073) (1.215)
Receita Líquida 62.731 58.520
Custos dos Transportes e Serviços (54.345) (44.012)
Lucro Bruto 8.386 14.508
Despesas Operacionais (2.079) (8.604)
Despesas Financeiras (1.435) (724)
Receitas Financeiras 1.238 355
Despesas tributarias (270) (261)
Resultados Não Operacionais (463) (20)
Resultado Antes dos Impostos 5.377 5.254
Imposto de Renda e Contribuição Social (1.998) (1.769)
Resultado Líquido do Exercício 3.379 3.485

Ativo Nota    2015    2014
Circulante 10.383 7.175
Disponibilidades 4.235 1.661
Contas a receber Clientes 5.556 4.197
Outras Contas a receber 195 551
Impostos a Recuperar 397 766
Despesas Antecipadas – –

Não Circulante 6.433 7.749
Investimentos 0,5 0,5
Imobilizado 5.153 6.247
Realizavel a longo prazo – –
Empréstimos interligadas 839 885
Impostos a recuperar 440 616

Total do ativo 16.816 14.924

Passivo Nota    2015    2014
Circulante 4.752 4.144
Fornecedores 727 523
Financiamentos 1.704 2.057
Impostos e Contribuições a recolher 219 179
Obrigações Trabalhistas 600 547
Imposto de renda e Contribuição Social 506 292
Outras contas a pagar 996 546

Não Circulante 4.857 4.959
Financiamentos 3.913 4.943
Outras contas 944 –
Parcelamentos de tributos – 16

Patrimônio Líquido 7.207 5.821
Capital Social 4.000 2.800
Reservas de lucros 2.712 2.695

Reserva legal 495 326
Total do Passivo 16.816 14.924

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Retenção Reserva Lucros
 social de Lucros     Legal (Prejuizos)    Total

Saldo 1º/01/2014   1.800          554        152               – 2.506
Resultado Líquido – – – 3.485 3.485
Ajustes Periodo Anteriores – (313) – – (313)
Aumento de Capital 1.000 – – – 1.000
Dividendos – (857) – – (857)
Destinações: – – – (3.485) (3.485)
Retenções de Lucros – 3.485 – – 3.485
Reserva legal – (174) 174 – –
Saldo 31/12/2014   2.800       2.695        326               –  5.821
Resultado Líquido – – – 3.379 3.379
Ajustes Periodo Anteriores – (7) – – (7)
Aumento de Capital 1.200 – – – 1.200
Dividendos – (3.186) – – (3.186)
Destinações: – – – (3.379) (3.379)
Retenções de Lucros – 3.379 – – 3.379
Reserva legal – (169) 169 – –
Saldo 31/12/2015   4.000       2.712        495               –  7.207

POLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOSPOLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOSPOLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOSPOLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOSPOLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOS
CNPJ nº 53.611.828/0001-42
Relatório da Administração

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
1 - Das Atividades Operacionais     2015    2014
(+) Lucro Líquido do Exercício 3.379 3.485
(+) Depreciação 1.964 1.629
(-) Dividendos pagos (3.186) (857)
( + - ) Ajustes de exercicios anteriores (7) (313)
(=) Lucro Liquido Ajustado 2.150 3.944
(Acréscimo) / Decréscimo do Ativo Circulante
  + Realizável a Longo Prazo
Clientes (1.359) (1.098)
Impostos a recuperar 545 345
Despesas antecipadas – 20
Outras contas a receber 356 (777)
(=) Total Acréscimo/(Decrescimo) do Ativo Circulante
  + Realizável a Longo Prazo (458) (1510)
Acréscimo/ (Decréscimo) do Passivo Circulante
  + Exigível a Longo Prazo
Fornecedores 204 (405)
Impostos a recolher 254 66
Obrigações trabalhistas 53 (19)
Juros sobre capital proprio a pagar – –
Outras contas a pagar 1.394 293
(=) Total Acréscimo /(Decrescimo) do Passivo Circulante
  + Exigível a Longo Prazo 1.905 (65)
Total das Atividades Operacionais 3.597 2.369
2- Das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizado (841) (827)
Total das Atividades de Investimentos (841) (827)
3- Das Atividades de Financiamentos
(+/-) Empréstimos – (648)
(+/-) Financiamentos (1.382) (720)
(+/-) Aumento de Capital 1.200 1.000
Totais das Atividades de Financiamentos (182) (368)
(1+2+3) Aumento/Diminuição Caixa
  e Equivalentes de Caixa 2.574 1.174
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Ano 1.661 487
Variação Ocorrida no Periodo 2.574 1.174
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Ano 4.235 1.661

Srs. Acionistas, A administração da Polivias S/A Transportes e Serviços, em conformidade com as disposições legais e estatuarias, vem apresentar as
demonstrações financeiras referente as atividades encerradas em 31/12/2015. Receitas Operacionais, e Resultados: O ano-calendário/2015 foi um pe-
ríodo de recuperação de mercado e melhorias operacionais, isto refletindo significativamente no resultado financeiro e melhor posicionamento no mercado.

Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras
1 - Contexto Operacional - A empresa tem sede/matriz na cidade de São
Paulo, estado de São Paulo, com unidades operacionais em Osasco/SP,
Uruguaiana/RS, Santa Rita/RS, Foz do Iguaçú/PR, São Gonçalo/RJ, Itajaí/
SC, Lucas do Rio Verde/MT e escritorio em Buenos Aires/AR. 2- Demonstra-
ções Financeiras - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acor-
do com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a
Lei das Sociedades por Ações e as normas e pronunciamentos estabeleci-
dos pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Principais práticas contá-

beis: a) Resultado do Exercicio - O resultado das operações foi apurado em
conformidade com as normas do regime contábil de competência. b) Ativos
Circulante e não Circulante - As contas a receber dos clientes são registra-
das pelo valor total das faturas. Pela natureza da atividade que desenvolve,
a empresa não mantém estoques ativados. Os investimentos em empresas
interligadas são mantidos no ativo não circulante. O ativo imobilizado mais
significativo nas demonstrações financeiras, é representado pela frota de
veiculos da empresa, contabilizado pelo valor de custo histórico de aquisi-
ção, sujeito a depreciação em sua taxa máxima admitida pelo Regulamento
do IRPJ. c) Passivos Circulante e Não Circulante - Ambos são demonstra-

dos pelos valores conhecidos e ou calculáveis, acrescidos dos encargos
correspondentes incorridas até a data do levantamento do Balanço Patrimo-
nial, a empresa não considerou necessário trazê-los contabilmente ao valor
presente, dado a imaterialidade evidenciável nas demonstrações financei-
ras. 3- Provisões - Não houve necessidade da constituição de provisões,
uma vez que inexistiam, na data do Balanço Patrimonial, evidências de algu-
ma obrigação resultante de encargos passados de qualquer natureza, nem
risco iminente de futuras perdas significativas.

São Paulo, 31 de dezembro de 2015

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2015 e 2014 - (Em milhares de Reais)

Cássio Ciampolini Sampaio Barros - Diretor Superintendente        •        Célia Maria Negraes Sampaio Barros - Diretora Financeira / Administrativa        •        Fernando Newton Coutinho - Contador - 1RJ015053/O-2 ‘T” SP

Vilões 
causadores da 
gastrite estão 
mais perto do 
que se imagina

Pode parecer exagero, mas não 
é! De acordo com o gastroentero-
logista do Complexo Hospitalar 
Edmundo Vasconcelos, Eduardo 
Berger, situações do dia a dia, 
como estresse e ansiedade, aliados 
à ingestão de certos alimentos e 
medicamentos, são fatores decisi-
vos para a evolução da gastrite. De 
acordo com dados da Federação 
Brasileira de Gastroenterologia, 
sete a cada dez brasileiros sofrem 
com a doença.

Praticamente toda a população 
possui infl amação na mucosa do es-
tômago, ainda que muitas vezes não 
apresentem os sintomas. “A partir 
do momento em que o paciente 
sente dores e desconforto, signifi ca 
que essa infl amação evoluiu e, na 
maioria dos casos, foi desencadea-
da por eventos externos, podendo 
ser desde uma crise de estresse até 
o consumo exagerado de açúcar e 
gordura”, pontua.

Para o especialista, além de um 
acompanhamento contínuo para o 
controle da infl amação, a adoção 
de um estilo de vida saudável é 
determinante para evitar quadros 
de desconforto e dores. “Observar 
o que se consome evitando comida 
muito gordurosa e com açúcar, não 
ingerir alimentos que provoquem 
irritação gástrica, como café e 
refrigerante, são algumas das ati-
tudes que podemos desenvolver 
sem depender de ações externas”, 
indica Berger.

O gastroenterologista ressalta 
ainda que a gastrite pode ser classi-
fi cada em dois grupos: aguda, geral-
mente causada por uma infl amação 
repentina, relacionada a fatores 
emocionais e má alimentação e 
uso de certos medicamentos, que 
pode ser rapidamente tratada com 
a mudança de hábitos. E a crônica, 
que costuma estar ligada a fatores 
constitucionais, hereditários, pos-
sui período prolongado da infl a-
mação e necessita de tratamento 
medicamentoso, além dos cuidados 
dietéticos e comportamentais. 

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


