
Página 5São Paulo, sexta-feira, 17 de novembro de 2017

EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A
CNPJ - 60.730.645/0001-01 - NIRE 353.000.58861
Assembleia Geral Extraordinária - Convocação

O Conselho de Administração da EPT Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A, inscrita
no CNPJ sob nº 60.730.645/0001-01 e NIRE 353.000.58861, convoca os senhores acio-
nistas para a assembleia geral extraordinária a ser realizada no dia 24 de novembro de
2017 às 14.30hs na sede social na Avenida São José, nº 450, Ayrosa, CEP 06283-120,
Osasco/SP, a fim de deliberar a seguinte ordem do dia: a) Alienação de bens imóveis da
sociedade; b) Dissolução do Conselho de Administração; c) Reforma dos estatutos quan-
to ao objeto social; d) Outros assuntos de interesse geral da sociedade. Informamos que
os documentos pertinentes as matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Extraor-
dinária encontram-se a disposição dos acionistas, na sede social da Companhia. Osasco,
14 de novembro de 2017. José Barbieri - Presidente do Conselho.              (15, 17 e 18)

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa CSA – Companhia Securitizadora de Ativos, inscrita no CNPJ 05.889.284/
0001-32, Inscrição Municipal CCM 3.258.995-6, estabelecida a Av. Angélica, 2466 –
Andar 13º Conj. 133 – Cerqueira Cesar – São Paulo – SP, CEP : 01228-200, vem através
deste comunicar o extravio do Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos
de Ocorrência da Prefeitura Municipal de São Paulo (Modelo 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa Cristine Participações e Empreendimentos Ltda, inscrita no CNPJ
11.705.725/0001-00, Inscrição Municipal CCM 4.039.322-4, estabelecida a Av. Angélica,
2466 – Andar 21º Conj. 212 – Cerqueira Cesar – São Paulo – SP, CEP : 01228-200, vem
através deste comunicar o extravio do Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e
Termos de Ocorrência da Prefeitura Municipal De São Paulo (Modelo 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa ERAL – Empresa Recuperadora de Ativos Ltda, inscrita no CNPJ
08.273.919/0001-60, Inscrição Municipal CCM 3.565.651-4, estabelecida a Av. Angélica,
2466 – Andar 22º Conj. 221 – Cerqueira Cesar – São Paulo – SP, CEP : 01228-200, vem
através deste comunicar o extravio do Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e
Termos de Ocorrência da Prefeitura Municipal de São Paulo (Modelo 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa Golf Participações Ltda, inscrita no CNPJ 02.029.632/0001-03, Inscrição
Municipal CCM 2.675.877-6, estabelecida a Av. Paulista, 807 – Andar 19º Conj. 1.908 –
Cerqueira Cesar – São Paulo – SP, CEP : 01311-100, vem através deste comunicar o
extravio do Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos de Ocorrência da
Prefeitura Municipal de São Paulo (Modelo 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa Indian Participações Ltda, inscrita no CNPJ 05.263.162/0001-36, Inscrição
Municipal CCM 3.167.618-9, estabelecida a Av. Angélica, 2466 – Andar 21º Conj. 212 –
Cerqueira Cesar – São Paulo – SP, CEP : 01227-200, vem através deste comunicar o
extravio do Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos de Ocorrência da
Prefeitura Municipal de São Paulo (Modelo 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa Novo Campo Administradora e Incorporadora S/A, inscrita no CNPJ
05.811.789/0001-84, Inscrição Municipal CCM 3.256.441-4, estabelecida a Av. Angélica,
2466 – Conj. 213 – Cerqueira Cesar – São Paulo – SP, CEP : 01227-200, vem através
deste comunicar o extravio do Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos
de Ocorrência da Prefeitura Municipal de São Paulo (Modelo 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa Qualis – Projetos Educacionais Ltda, inscrita no CNPJ 06.052.676/0001-
05, Inscrição Municipal CCM 4.326.462-0, estabelecida a Av. Angélica, 2466 – Andar 21º
Conj. 211 – Consolação – São Paulo – SP, CEP : 01228-200, vem através deste comu-
nicar o extravio do Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos de Ocorrên-
cia da Prefeitura Municipal de São Paulo (Modelo 57).

COMUNICADO DE EXTRAVIO
A empresa São Paulo Properties S.A, inscrita no CNPJ 05.439.741/0001-97, Inscrição
Municipal CCM 3.196.024-3, estabelecida a Av. Angélica, 2466 – Andar 13º – Cerqueira
César – São Paulo – SP, CEP : 01227-200, vem através deste comunicar o extravio do
Livro de Recebimento de Impressos Fiscais e Termos de Ocorrência da Prefeitura
Municipal de São Paulo (Modelo 57).

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2015 e 2014
Ativo Nota          2015          2014
Circulante     108.460     119.791
Caixa e equivalentes de caixa 4 1.294 22.606
Contas a receber 5 80.682 88.622
Adiantamento a fornecedores 25.000 –
Tributos à recuperar 1.484 8.563
Não circulante 45.399.507 38.493.825
Contas a receber 5 468.188 –
Caução de aluguéis 4.200 –
Promessa de compra
  de terreno - Sítio da Pedra 6 – 38.493.825
Propriedade para investimentos 6 44.914.402 –
Tributos à recuperar       12.717               –
Total do ativo 45.507.967 38.613.616

Passivo Nota           2015           2014
Circulante    4.285.339    6.569.650
Fornecedores 8 538.846 21.908
Impostos e contribuições a recolher 97.552 1.713
Contas a pagar 7 3.648.941 6.546.029
Não circulante  15.694.554  38.123.579
Receitas antecipadas 5 970.301 88.622
AFAC 9 2.236.077 19.840.848
Contas a pagar 7 12.488.176 18.194.109
Patrimônio líquido  25.528.074   (6.079.612)
Capital social 10 38.027.521 1.000
Prejuízos acumulados (12.499.447)   (6.080.612)
Total do passivo 45.507.967 38.613.616

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Pátio Itaim Paulista Empreendimentos e Participações S.A.Pátio Itaim Paulista Empreendimentos e Participações S.A.Pátio Itaim Paulista Empreendimentos e Participações S.A.Pátio Itaim Paulista Empreendimentos e Participações S.A.Pátio Itaim Paulista Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ: 15.432.125/0001-68
Demonstrações Contábeis

Capital Prejuízos
      Social Acumulados          Total

Saldos em 31/12/2013
  (não auditado)         1.000      (926.287)    (925.287)
Prejuízo do exercício               –    (5.154.325)  (5.154.325)
Saldos em 31/12/2014         1.000    (6.080.612)  (6.079.612)
Aumento de capital 38.026.521 – 38.026.521
Prejuízo do exercício               –    (6.418.835)  (6.418.835)
Saldos em 31/12/2015 38.027.521 (12.499.447) 25.528.074

Demonstrações dos fluxos de caixa - (Em Reais)
         2015          2014

Prejuizo do exercício (6.418.835) (5.154.325)
Ajuste por:
Juros provisionados sobre obrigação de
  compra de terreno - contas a pagar 2.038.845 4.897.192
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
Contas a receber (460.248) –
Adiantamentos a fornecedores (25.000) –
Tributos a recuperar (5.638) (11)
Caução de alugueis (4.200) –
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores – 21.883
Impostos e contribuições a recolher 95.839 (7.503)
Receitas antecipadas 881.679 –
Caixa líquido aplicado nas
  atividades operacionais (3.897.558) (242.764)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Propriedade para investimento /
  Promessa de compra de terreno  (5.903.639)  (9.942.411)
Caixa líquido aplicado nas
  atividades de investimentos (5.903.639) (9.942.411)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Adiantamento para futuro aumento de capital 13.163.900 11.589.261
Sítio da Pedra Empreendimentos Imobiliários Ltda/
  Patio Estação Jardim Empreendimentos Ltda (3.384.015) –
Pagamento de juros Terreno Sítio da Pedra               –  (1.411.581)
Caixa líquido aplicado nas
  atividades de financiamentos 9.779.885 10.177.680
Redução líquida de caixa e equivalentes de caixa (21.312) (7.494)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 22.606 30.100
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.294       22.606
Redução nos saldos de caixa
  e equivalentes de caixa (21.312) (7.494)

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

Despesas operacionais Nota           2015           2014
Administrativas, comerciais e gerais 11 (4.373.605) (255.092)
Outras despesas operacionais líquidas                –           (571)
Prejuízo operacional antes
  do resultado financeiro   (4.373.605)     (255.663)
Despesas financeiras 12 (2.045.718) (4.899.071)
Receitas financeiras 12             488          1.178
Prejuízo antes da provisão para o
  imposto de renda e a contribuição social   (6.418.835)   (5.153.556)
Imposto de renda e contribuição social                –           (769)
Prejuízo do exercício (6.418.835) (5.154.325)

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014

          2015           2014
Prejuízo do exercício (6.418.835) (5.154.325)
Outros resultados abrangentes                –                –
Resultado abrangente total do exercício (6.418.835) (5.154.325)

Henrique Falzoni - Administrador
Raimundo Bosco Magalhães da Silva
Técnico Contábil CRC 1SP117777/O-6

As Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes referentes a estas Demonstrações Financeiras,
estão à disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)
Ativos Nota          2016          2015
Caixa e equivalentes de caixa 4 49.010 1.294
Contas a receber 5 683.478 468.637
Adiantamento a fornecedores 6 167.052 25.000
Tributos a recuperar               –       14.201
Total do ativo circulante 899.540 509.132
Contas a receber 5 129.964 501.664
Caução de aluguéis – 4.200
Tributos a recuperar 29.865 –
Propriedade para investimentos 7 47.743.473 44.914.402
Total do ativo não circulante 47.903.302 45.420.266
Total do ativo 48.802.842 45.929.398

Passivos Nota           2016           2015
Fornecedores 8 389.728 538.846
Impostos e contribuições a recolher 9 550.587 97.552
Contas a pagar 10    3.552.193    3.648.941
Total do passivo circulante 4.492.508 4.285.339
Receitas antecipadas 11 1.706.030 1.391.732
Adiantamento para futuro aumento de capital 12 17.851.722 2.236.077
Contas a pagar 10                –  12.488.176
Total do passivo não circulante 19.557.752 16.115.985
Patrimônio líquido: Capital social 13 38.027.521 38.027.521
Prejuízos acumulados (13.274.939) (12.499.447)
Total do patrimônio líquido 24.752.582 25.528.074
Total do passivo e patrimônio líquido 48.802.842 45.929.398

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

Pátio Itaim Paulista Empreendimentos e Participações S.A.Pátio Itaim Paulista Empreendimentos e Participações S.A.Pátio Itaim Paulista Empreendimentos e Participações S.A.Pátio Itaim Paulista Empreendimentos e Participações S.A.Pátio Itaim Paulista Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ: 15.432.125/0001-68
Demonstrações Contábeis

Despesas operacionais Nota           2016           2015
Administrativas, comerciais e gerais 15   (1.431.651)   (4.373.605)
Resultado antes das receitas (despesas)
  financeiras líquidas e impostos (1.431.651) (4.373.605)
Receitas financeiras 16 20 488
Despesas financeiras 16     (392.233)   (2.045.718)
Despesas financeiras líquidas (392.213) (2.045.230)
Prejuízo do exercício (1.823.864) (6.418.835)

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 - (Em Reais)

          2016           2015
Prejuízo do exercício (1.823.864) (6.418.835)
Outros resultados abrangentes                –                –
Resultado abrangente total (1.823.864) (6.418.835)

Total do
Capital Prejuízos patrimônio

      Social Acumulados       líquido
Saldo em 31/12/2014 1.000 (6.080.612) (6.079.612)
Aumento de capital 38.026.521 – 38.026.521
Prejuízo do exercício               –    (6.418.835)  (6.418.835)
Saldo em 31/12/2015 38.027.521 (12.499.447) 25.528.074
Ajuste de exercícios
  anteriores 13.1 – 1.048.372 1.048.372
Prejuízo do exercício               –    (1.823.864)  (1.823.864)
Saldo em 31/12/2016 38.027.521 (13.274.939) 24.752.582

Demonstrações dos fluxos de caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais          2016          2015
Prejuízo do exercício (1.823.864) (6.418.835)
Ajuste por:
Juros provisionados sobre obrigação
  de compra de terreno - Contas a pagar 378.853 2.038.845
Variações em: Contas a receber 156.859 (881.679)
Adiantamentos a fornecedores (142.052) (25.000)
Tributos a recuperar (15.664) (5.638)
Caução de aluguéis 4.200 (4.200)
Fornecedores 2.089.869 –
Impostos e contribuições a recolher 453.035 95.839
Receitas antecipadas     293.757   1.303.110
Fluxo de caixa líquido proveniente das
  (utilizado nas) atividades operacionais 1.394.993 (3.897.558)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Propriedade para investimento  (2.829.071)  (9.287.654)
Fluxo de caixa líquido utilizado
  nas atividades de investimento (2.829.071) (9.287.654)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recursos provenientes de futuros
  aportes de capital dos sócios 1.957.395 13.163.900
Pagamento de principal - Contas a pagar Terreno    (475.601)               –
Caixa líquido proveniente das
  atividades de financiamento 1.481.794 13.163.900
Aumento (redução) líquida em caixa
  e equivalentes de caixa 47.716 (21.312)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.294 22.606
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 49.010         1.294
Aumento (redução) líquida em caixa
  e equivalentes de caixa 47.716 (21.312)
Divulgação adicional - transações não-caixa
Contas a pagar 12.488.176 –
Adiantamento para futuro aumento de capital 11.419.263 –
Fornecedores 2.238.987 –
Receitas antecipadas 20.541 –

Henrique Falzoni
Administrador

Maria Izabel Magro
Contadora CRC 1SP179522/O-8

As Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes referentes a estas Demonstrações Financeiras,
estão à disposição dos Senhores Acionistas e parceiros na sede da Companhia.

Local/Data/Hora: Às 09:30hs, do dia 11/09/2017, na sede da sociedade na Avenida Magalhães de Castro, 4800 -
Torre II, Conjunto 61 - Morumbi - São Paulo/SP - CEP 05502-001. Convocação/Presenças: Dispensada as formalida-
des de convocação pela presença da totalidade acionistas, conforme disposto no artigo 124, §4, da Lei nº 6.404/76,
a saber: Dino Sany de Freitas Batista, brasileiro, casado, RG nº 19.394.208-2 SSP/SP, CPF/MF nº 156.410.998-48,
residente e domiciliado na Rua Rio Paraná, 228 - Jardim Nova Itaquá - Itaquaquecetuba/SP - CEP - 08599-310;
Everton da Silva, brasileiro, casado, administrador, RG nº 43.595.158 SSP/SP, CPF/MF nº 345.982.918-42, residente
e domiciliado na Avenida Nossa Senhora do Ó, nº 423, apartamento 151, bloco 01, bairro do Limão, São Paulo/SP -
CEP: 02715-000; Composição da Mesa: Presidente Sr. Dino Sany de Freitas Batista, e Secretário, Sr. Everton da
Silva. Ordem do Dia: A assembleia foi convocada pelo para discuti: i) constituição da sociedade anônima; ii) discus-
são e aprovação do estatuto social; iii) eleição dos administradores; iv) determinação das providências iniciais de
registro. Discussões e Deliberações: Aberta a assembleia, foi colocada em discussão e votação, e foi aprovada por
unanimidade a composição da mesa com o Sr. Dino Sany de Freitas Batista de presidente da mesa e o Sr. Everton
da Silva, como secretário. Após foi lida a ordem do dia, o projeto do estatuto social, e os recibos de integralização,
e posta a discussão e votação a constituição da sociedade, sendo que os presentes Deliberaram Por Unanimidade
a aprovação dos seguintes itens: 1. A aprovação da constituição da sociedade anônima PRM Benefícios S.A. com
sua sede e foro na Avenida Magalhães de Castro, 4800 - Torre II, Conjunto 61 - Morumbi - São Paulo/SP - CEP 05502-
001; 2. A aprovação do Estatuto Social nos termos do anexo a esta ata. (Anexo - “Estatuto Social”). 3. A aprovação
do capital social de R$ 100.000,00, dividido em 100 mil ações ordinárias nominativas que se encontram totalmente
subscrito conforme os Boletins de Subscrição (Anexo - Boletins de Subscrição), dos quais cada acionista subscre-
veu metade das ações, e integralizou o correspondente a 10% por cento em dinheiro, sendo R$ 5.000,00,
integralizados por cada, conforme comprovantes de depósitos. (Anexo - Comprovantes de Depósito). Os valores
remanescentes, serão integralizados no prazo de até 30 dias a contar do registro da constituição da sociedade. 4.
A aprovação da eleição dos membros da diretoria, nomeando para tal como Diretor Presidente e Diretor Executivo,
os seguintes administradores, com mandato com prazo de 03 anos, e permitida a reeleição: Diretor Presidente: Dino
Sany de Freitas Batista, brasileiro, casado, portador da Cédula de Identidade RG nº 19.394.208-2 SSP/SP, inscrito
no CPF/MF nº 156.410.998-48, residente e domiciliado na Rua Rio Paraná, 228 - Jardim Nova Itaquá - Itaquaquece-
tuba/SP - CEP - 08599-310; Diretor Executivo: Everton da Silva, brasileiro, casado, administrador, RG nº
43.595.158 SSP/SP, CPF/MF nº 345.982.918-42, residente e domiciliado na Avenida Nossa Senhora do Ó, nº 423,
apartamento 151, bloco 01, bairro do Limão, São Paulo/SP - CEP: 02715-000; 5. Os diretores aceitam e se investem
neste ato nos cargos, declarando não estarem impedidos por lei especial, ou terem sido condenados à pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas
de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. 6. É fixado como valor de
remuneração global dos administradores o valor de R$ 10.000,00, podendo este valor ser alterado, a critério dos
acionistas em futura assembleia. 7. Observadas as formalidades legais e não havendo oposição de subscritores que
representem mais da metade do capital social, o presidente da assembleia geral de constituição declara constituída
a companhia. 8. Fica determinado aos administradores que promovam o registro da sociedade nos órgãos competen-
tes, com os respectivos arquivamentos e publicações dos atos que se fizerem necessários, e que iniciem as ativi-
dades. Encerramento: Foi aberta a palavra a quem deseja-se se manifestar, e nada havendo, foi lida a ata aos
presentes, e após aprovada e lavrada em 03 vias, assinada por todos os presentes. Dino Sany de Freitas Batista,
Everton da Silva. Visto do Advogado: Isabella de Jorge Scarpelli - OAB/SP nº 264499. JUCESP sob o NIRE nº
3530050937-4 em 09/10/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. Estatuto Social. PRM Benefícios
S.A. Capítulo I. Da Denominação, Sede e Filiais. Artigo 1: A PRM Benefícios S.A. é constituída sob a forma de
sociedade anônima, regendo-se pelo disposto neste estatuto e pela legislação aplicável, especialmente a Lei das
Sociedades Anônimas, Lei nº 6.404/76. Artigo 2: A companhia terá sua sede e foro na Avenida Magalhães de Castro,
4800 - Torre II, Conjunto 61 - Morumbi - São Paulo/SP - CEP 05502-001, podendo, ainda, abrir, manter e extinguir
filiais, sucursais, agências, ou escritórios de representação em qualquer parte do território nacional e/ou no exterior,
por deliberação da Assembleia Geral. Capítulo II. Do Objeto Social e do Prazo de Duração. Artigo 3: O objeto social
da companhia é: i) a compra, venda, cessão, licença, e administração de, marcas, patentes, cadastros, e outros
direitos intangíveis; ii) a participação em outras sociedades na qualidade de sócia ou acionista; iii) a divulgação de
produtos, serviços, benefícios e eventos, e a realização e intermediação de parcerias para distribuição de produtos,
serviços, e benefícios; Artigo 4: A sociedade iniciará suas atividades com o registro na Junta Comercial e terá
duração por tempo indeterminado enquanto for exequível seu objeto social. Capítulo III. Do Capital Social. Artigo 5:
O capital social é de R$ 100.000,00 dividido em 100.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente
subscritas e parcialmente integralizadas, sendo 10% integralizado em dinheiro para formação da companhia e os 90%
remanescentes, a serem integralizados após a constituição da companhia. Capítulo IV. Da Diretoria e da Adminis-
tração da Companhia. Artigo 6: A administração da companhia caberá a Diretoria, que será composta por 2 Direto-
res, eleitos pela Assembleia Geral, com mandato pelo prazo de 3 anos, permitida a reeleição, sendo nomeados 1
Diretor Presidente e 1 Diretor Executivo. § 1º: Os membros da Diretoria após nomeação na Assembleia Geral serão
investidos em seus cargos por meio da assinatura de termo de posse no livro de atas da Diretoria, permanecer no
exercício de seus cargos até a posse dos eleitos em sua substituição. § 2º: A remuneração dos Diretores será
definida pela Assembleia Geral. Artigo 7: A companhia será representada pela conjunta do Diretor Presidente e do
Diretor Executivo, que poderão praticar todos os atos ordinários de gestão da sociedade e desenvolvimento do objeto
social, sendo vedada a prática de atos estranhos ao objeto social, e devendo ser observadas as restrições dos
parágrafos abaixo e das competências privativas da Assembleia Geral. § 1º: A celebração de contratos, distratos,
aditivos e outros atos jurídicos ou negócios que importem em obrigações para a sociedade, bem como a compra e
venda de bens imóveis, a compra e venda de marcas, patentes, cadastros e outros direitos intangíveis, a outorga
de avais, fianças, penhor hipoteca, alienação fiduciária, caução ou qualquer outro tipo de garantia, a realização de
doações e a contratação de empréstimos ou de qualquer forma de endividamento, a emissão de debentures, partes
beneficiárias e ações preferenciais, dependerão da assinatura conjunta do Diretor Presidente e do Direitor Executivo,
e de aprovação dos acionistas em Ata de Assembleia, no qual conste expressamente a realização da operação no
corpo da ata ou conste anexo orçamento anual ou extraordinário que autorize a operação. § 2º: A movimentação
financeira das contas bancárias da sociedade será realizada única e exclusivamente pelo Diretor Presidente, mas os
demais atos de execução e cumprimento dos contratos e obrigações assumidas pela sociedade poderão ser realiza-
dos de forma isolada por qualquer dos administradores. § 3º: Qualquer um dos Diretores de forma isolada poderá
outorgar procurações destinadas a constituição de advogados com cláusula “ad judicia”, em juízo ou fora dele, por
prazo indeterminado, ou nomear preposto com poderes que forem exigidos para representação da sociedade em
processos judiciais ou administrativos. Artigo 8: Todas as decisões que competirem a Diretoria serão tomadas em
conjunto, em reunião convocada por qualquer Diretor, sendo lavrada em livro próprio, sendo que em caso de empate,
prevalecerá a decisão adotada pelo Diretor Presidente em detrimento da decisão do Diretor Executivo. Capítulo V. Do
Conselho de Administração. Artigo 9: O Conselho de Administração na companhia será não permanente e apenas
será instalado após deliberação da Assembleia Geral, na qual serão nomeados, no mínimo 3 Conselheiros e no
máximo 5 Conselheiros, e seus respectivos suplentes, acionistas o não, com mandato de até 3 anos, permitida a
reeleição. § 1º: O Conselho de Administração elegerá um Presidente dentre os seus membros, e se reunirá nas datas
e prazos estipulados pelo Conselho de Administração, ou nas reuniões extraordinárias a serem convocadas por
qualquer dos membros do Conselho de Administração, com pelo menos 15 dias de antecedência. § 2º: Todas as
decisões que competirem ao Conselho de Administração serão tomadas em conjunto, sendo lavrada em livro próprio,
sendo que em caso de empate, prevalecerá a decisão adotada pelo Presidente do conselho. § 3º: Competirá ao
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Conselho de Administração após sua instalação, as atribuições previstas em lei. Capítulo VI. Do Conselho Fiscal.
Artigo 10: A companhia terá um Conselho Fiscal não permanente, cuja operação apenas ocorrerá nos exercícios
sociais que for instalado em Assembleia Geral, na qual serão nomeados, 3 Conselheiros, e seus respectivos suplen-
tes, acionistas ou não, com mandato até a próxima Assembleia Geral Ordinária, permitida a reeleição. § 1º: Os
membros do Conselho Fiscal deverão ser pessoas naturais, residentes no País, que preencham os requisitos legais,
e serão eleitos pela Assembleia Geral, a qual lhes fixará a remuneração, observado o mínimo legal previsto no artigo
162, § 3º, da Lei nº 6.404/76, sendo que apenas farão jus à remuneração no período em que, instalado o Conselho,
estejam no efetivo exercício da função. § 2º: O Conselho Fiscal terá as atribuições previstas em lei, as quais não
poderão ser outorgadas à outros órgãos na Companhia, tendo em vista que a função do Conselho Fiscal é
indelegável. § 3º: Todos os atos do Conselho Fiscal deverão ser registrados em livro próprio, sendo que nas decisões
colegiadas em que houver empate, a deliberação será tida como rejeitada. Capítulo VII. Da Assembleia Geral. Artigo
11: As deliberações dos acionistas serão tomadas em Assembleia Geral, a ser realizada de forma ordinária ou extra-
ordinária, que se realizadas em conjunto poderão ser instrumentalizadas em uma única ata. Artigo 12: A Assembleia
Geral será convocada por qualquer dos Diretores, e nos casos previstos em lei, por anúncio publicado em jornal por
3 vezes, no mínimo, contendo o local, data, hora, e ordem do dia, com 8 dias de antecedência em primeira convo-
cação e com 5 dias de antecedência em segunda convocação, podendo a convocação ser dispensada quando todos
os acionistas comparecerem a Assembleia Geral ou se declararem cientes do local, data e hora da assembléia, a
ordem do dia. § 1º: A Assembleia Geral será instalada em primeira convocação com a presença de acionistas que
representem 1/4 do capital social, e em segunda convocação com qualquer número. § 2º: A assembleia será presidida
por escolha dos acionistas entre os presentes, que poderão escolher um acionista, diretor ou respectivo advogado
para presidir os trabalhos, sendo que o presidente da mesa, escolherá um secretário para auxiliá-lo nos trabalhos.
Artigo 13: Compete privativamente a Assembleia Geral como órgão máximo da companhia competirá a deliberação
sobre as seguintes matérias: I - reformar o estatuto social; II - eleger ou destituir, a qualquer tempo, os administra-
dores e fiscais da companhia; III - tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demons-
trações financeiras por eles apresentadas; IV - autorizar a emissão de debêntures; V - suspender o exercício dos
direitos do acionista; VI - deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do
capital social; VII - autorizar a emissão de partes beneficiárias ou bônus de subscrição; VIII - deliberar sobre trans-
formação, fusão, incorporação e cisão da companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e
julgar-lhes as contas; e IX - autorizar os administradores a confessar falência e pedir recuperação judicial. X - deli-
berar outros assuntos de interesse da Companhia. Artigo 14: A Assembleia Geral Ordinária será realizada anualmen-
te, nos 4 primeiros meses seguintes ao término do exercício social, e irá deliberar sobre as seguintes matérias: I -
tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; II - deliberar sobre
a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; III - eleger os administradores e os membros
do conselho fiscal, quando for o caso; Artigo 15: As decisões em Assembleia Geral serão tomadas por maioria, salvo
nos casos em que a lei fixar quórum maior, sendo que a cada ação competirá 1 voto. Capítulo VIII. Do Exercício
Social. Artigo 16: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os Diretores prestarão contas justifica-
das de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e da demonstração de
resultado do exercício, cabendo aos acionistas a participação nos resultados na proporção do capital social. § 1º: A
companhia poderá por decisão da Diretoria ou da Assembleia Geral, ordenar o levantamento de demonstrações
contábeis intermediárias, para possibilitar a distribuição antecipada de dividendos. § 2º: Será assegurado aos acio-
nistas o direito ao dividendo mínimo obrigatório equivalente a 25% dos lucros apurados no exercício. Capitulo IX. Do
Direito de Preferência. Artigo 17: Os acionistas terão direito de preferência nas operações de subscrição do aumen-
to do capital, na transferência ou alienação de ações, devendo ser notificados por carta com aviso de recebimento,
com todas as condições da oferta e cópia da oferta de aquisição, para que manifestem seu interesse no prazo de 30
dias. § 1º: Se mais de um acionista manifestar interesse na aquisição das ações, serão rateadas as ações na
proporção que detiverem do capital social. § 2º: Os acionistas poderão ceder seu direito de preferência a terceiros,
desde que este seja exercido nos mesmos prazos e condições que o acionista poderia exercê-lo. Capítulo X. Acor-
dos de Acionistas. Artigo 18: A companhia deverá observar estritamente todo e qualquer Acordo de Acionistas que
for arquivado em sua sede, não podendo computar qualquer voto ou deliberação que seja contrária ou que de qual-
quer forma viole os termos do acordo. Capítulo XI. Da Dissolução, Liquidação e Extinção. Artigo 19: A companhia
não será dissolvida no caso de falência, dissolução, liquidação, falecimento, ou insolvência de qualquer acionista,
sendo que os demais acionistas terão preferência na aquisição das ações, podendo prosseguir com os negócios
sociais. Artigo 20: A companhia entrará em liquidação ou dissolução nos casos previstos em lei, competindo a
Assembleia Geral fixar o modo como será liquidada, escolher o liquidante e fixar sua remuneração. Capítulo XII. Da
Cláusula de Abritragem e da Resolução de Conflitos. Artigo 21: Os acionistas, a companhia e seus administrado-
res, desde já, assumem o compromisso de submeter à arbitragem, de forma definitiva, toda e qualquer divergência
ou disputa relacionada ao presente instrumento, inclusive quanto à sua interpretação, execução, inadimplemento,
rescisão ou nulidade, que deverá ser conduzida na CAESP - Câmara Arbitral do Estado de São Paulo de acordo com
os termos de seu Regulamento, com a estrita observância à legislação vigente, em especial a Lei nº 9.307/96,
valendo, outrossim, a presente como Cláusula Compromissória, nos termos do artigo 4º dessa mesma Lei. Obrigam-
se, para tanto, a firmar o respectivo termo de arbitragem e a acatar a sentença arbitral que vier a ser proferida,
relativa a qualquer disputa ou controvérsia eventualmente surgida, aplicando-se a todo e qualquer conflito as dispo-
sições da Leis da República Federativa do Brasil. § 1º: O Tribunal Arbitral será constituído por 1 árbitro, cabendo as
partes envolvidas na demanda, em conjunto, defini-lo, no prazo de 30 dias. Caso as partes envolvidas na demanda
não cheguem a consenso, a Câmara indicará o árbitro. Toda e qualquer controvérsia ou omissão relativa à indicação
do árbitro, será dirimida ou suprida pela Câmara. § 2º: A sentença proferida pelo Tribunal Arbitral será considerada
final e definitiva, e obrigará as partes e seus sucessores, que renunciam expressamente a qualquer recurso,
sempre que legalmente possível. As partes se reservam o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo
exclusivo de: (i) assegurar a instituição da arbitragem, e (ii) obter medidas urgentes para proteção ou salvaguarda
de direitos previamente à instauração do Tribunal Arbitral, sem que isso seja interpretado como uma renúncia à
arbitragem. Qualquer medida implementada ou solicitada pelo órgão judiciário deverá ser notificada sem demora
pela parte à Câmara, e o Tribunal Arbitral poderá rever, conceder, manter ou revogar a medida de urgência. Para
esses fins, as partes elegem o foro da Cidade de São Paulo, comarca da Capital, com renúncia expressa a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou possa ser. § 3º: Para facilitar a completa resolução do litígio ou
controvérsia e, caso a controvérsia objeto da arbitragem prevista neste instrumento tenha reflexo ou impacto nos
direitos e obrigações previstas em quaisquer contratos a este coligados e que completam o negócio jurídico
realizado ou a ser realizado pelas partes ou existam outras disputas autônomas no âmbito deste contrato e dos
demais contratos a este coligados e que completam o negócio jurídico realizado ou a ser realizado pelas partes,
o Tribunal Arbitral poderá consolidar o procedimento arbitral com qualquer outro procedimento arbitral envolvendo
as partes. Os árbitros não deverão consolidar as arbitragens, exceto se (a) existirem questões de fato e/ou de
direito comuns aos procedimentos, que tornem a consolidação mais eficiente do que a existência de procedimen-
tos separados; e (b) nenhuma parte for prejudicada com a consolidação em virtude de atrasos indevidos ou
conflito de interesses. § 4º: As partes comprometem-se a manter em sigilo a arbitragem e seus elementos (inclu-
indo-se, sem limitação, as alegações das partes, provas, laudos e outras manifestações de terceiros e quaisquer
outros documentos apresentados ou trocados no curso do procedimento arbitral), exceto se a divulgação for
exigida para cumprimento das obrigações impostas por lei ou por qualquer autoridade reguladora. § 5º: As partes
e seus representantes legais se vinculam para todos os fins e efeitos de direito à presente cláusula
compromissória. Visto do Advogado: Isabella de Jorge Scarpelli - OAB/SP nº 264.499.

Cooperativa União de Serviços dos Taxistas
Autônomos de São Paulo - USETAXI

CNPJ nº 59.558.411/0001-40 - NIRE - 35400017856.
Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Nos termos do Estatuto Social e dos artigos 45 e 46 da Lei nº 5764 de 16 de dezembro
de 1971, o Presidente do Conselho de Administração convoca os cooperados em con-
dições de votar, para comparecerem à Assembleia Geral Extraordinária, que será
realizada no dia 02 de dezembro de 2017, para melhor acomodação de seus coopera-
dos, na rua Pirapitingui, nº 75, Liberdade, CEP: 01508-020, São Paulo, Estado de São
Paulo. Em primeira convocação às 07 horas, com 2/3 (dois terços) dos seus coopera-
dos; em segunda convocação às 08 horas, com metade mais um dos seus cooperados,
e em terceira convocação às 09 horas com o mínimo de 10 (dez) cooperados, para tratar
da seguinte Ordem do Dia: 01) Reforma geral do estatuto social, em especial dos
capítulos III, IV, VIII e XIII 02) Assuntos gerais . O número de sócios-cooperados para
efeito de “quorum” de instalação da Assembleia é de 610 (seissentos e dez) Cooperados.

São Paulo, 17 de Novembro  de 2017.
Eder Wilson Sousa da Luz - Presidente.

Recuperação escolar: 
uma forma de seu 
fi lho superar as 
difi culdades

Maria Cristina Basile Palermo (*) 

Exponho um assunto muito 
delicado que apavora 
muitos pais e crianças: a 
recuperação escolar. A notícia 
de que fi cou de recuperação 
traz muita ansiedade para as 
crianças e adolescentes

E, para os pais, um misto de sen-
timentos, desde o questiona-
mento se acompanhou a rotina 

escolar dos fi lhos adequadamente, a 
falta de percepção de que algo não 
ia bem com eles na vida acadêmica 
(ou até fora dela, mas com impacto 
na rotina escolar) até a cobrança e 
a aparente decepção pela “suposta” 
falta de empenho do fi lho. Sob o 
aspecto da criança ou adolescente, 
a primeira orientação é: acalme-se. 

Acontece! Muitas vezes, apesar da 
dedicação, é normal fi car de recupe-
ração, seja por uma questão de difi -
culdade em entender determinadas 
matérias, seja por outros problemas 
que refl etiram no resultado acadêmi-
co. O importante é ter em mente que, 
quando não se conseguiu a média ne-
cessária para uma ou mais disciplinas, 
a recuperação precisa ser encarada 
como um reforço que vai contribuir 
para eliminar as difi culdades naquela 
disciplina e te deixar preparado para 
o próximo ano letivo.

Já, em relação à perspectiva dos 
pais, é fundamental apoiar seu fi lho 
nesse momento. Nesse período, o que 
ele mais precisa é de acolhimento e 
apoio para que esteja pronto para 
passar pela recuperação e, de fato, 
conseguir superar a difi culdade que 
teve ao longo do ano , semestre e/ou 
bimestre. Apoio e acolhimento são 
primordiais, assim como uma análise 
se existe algo que possa estar impac-
tando na vida escolar do seu fi lho e, 
juntos, tentarem superar essa fase.

Além disso, é de extrema impor-
tância que tanto os pais quanto os 
fi lhos entendam que a recuperação 
não deve ser considerada como um 
fracasso. Na verdade, ao contrário, ela 
é uma forma de ajudar as crianças a 
irem além, ou seja, um período que 
estimula a superação de difi culdades e 
a devolução da confi ança para seguir 
para a próxima etapa.

(*) - É psicopedagoga e escreve para 
o Blog Educação e Hipismo, contando 
como uniu a psicopedagogia e o amor 

pelo hipismo na criação das fi lhas 
(www.educacaoehipismo.com.br) 


