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Engevix Engenharia e Projetos S.A.
CNPJ/MF 00.103.582/0001-31 - NIRE: 35.300.190.505

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 20 de Fevereiro de 2018
Data, hora e local: 20 de fevereiro de 2018, às 9h, na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Barueri/SP. Convocação: Dispensada a publicação de editais de convocação, conforme o disposto 
no art. 124, §4º, da Lei nº 6.404/76 (‘LSA’) e alterações posteriores, por estarem presentes acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia. Mesa: José Antunes Sobrinho - Presidente e 
Alisson Martins Rodrigues - Secretário. Ordem do dia: (1) Inclusão de atividade ao objeto social; (2) Alteração de estrutura da Diretoria; (3) Alteração de artigo referente à outorga de procurações; (4) Reforma e 
consolidação do Estatuto Social. O senhor presidente informou aos presentes que estavam em discussão as seguintes Deliberações: (1) Inclusão de atividade ao objeto social. Com intuito de ampliar sua área 
de atuação no mercado, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a inclusão de atividades complementares ao objetivo social da Companhia, a saber: projeto, desenvolvimento e fornecimento de sistemas de 
informática, incluindo equipamentos e programas de computador; e, suporte técnico, implementação, operação, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; Nestes termos, o artigo 3º, Capítulo 
I do estatuto social da Companhia vigerá com a seguinte redação: “Artigo 3º. A Companhia tem por objeto social: (i) a prestação de serviços de engenharia consultiva relativos a planejamento, estudos de 
reconhecimento, pré-viabilidade, viabilidade técnica; elaboração de anteprojetos e projetos básicos; elaboração de projetos executivos; cálculos de custos; coordenação, acompanhamento, fiscalização, supervisão 
e gerenciamento de obras e serviços; diligenciamento de compras; operação, manutenção, conservação, inspeção e comissionamento de instalações e equipamentos; preparo de especificações e de editais de 
licitações; seleção de propostas para a execução de obras e serviços; integração de sistemas; assessoria a processos de privatização; pesquisas, assessoramento e consultoria; participação em outras sociedades, 
nacionais ou estrangeiras; (ii) projeto, desenvolvimento e fornecimento de sistemas de informática, incluindo equipamentos e programas de computador; suporte técnico, implementação, operação, manutenção 
e outros serviços em tecnologia da informação; e, (iii) integração de empreendimentos ligados às áreas de infraestrutura e indústrias, mediante a coordenação e alocação de recursos de engenharia, construção, 
montagem e fornecimento de equipamentos e componentes, podendo para isso exercer atividades mercantis de compra, venda, importação e exportação.” (2) Alteração de estrutura da Diretoria. Aprovada a 
modificação de estrutura da Diretoria da Companhia, de modo a refletir sua atual composição e forma de atuação, isto posto, o artigo 24, Capítulo III, do estatuto social da Companhia vigerá com a seguinte 
redação: “Artigo 24. A Diretoria da Companhia é composta por no mínimo 02 (dois) e no máximo 04 (quatro) membros, sendo, 01 (um) Diretor Presidente e demais membros denominados diretores sem 
designação específica, eleitos e/ou reeleitos a cada 2 (dois) anos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de Administração, devendo permanecer no cargo até a posse de seus sucessores. Os membros 
da Diretoria deverão ter qualificação condizente com seus cargos, observando-se critérios adotados no mercado. Em caso de renúncia, vacância ou impedimento, o respectivo substituto será escolhido pelo 
Conselho de Administração, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, o membro da Diretoria eleito nessas condições exercerá as funções pelo prazo restante do mandato do diretor que estiver substituindo. 
Parágrafo 1º. Ao Diretor Presidente cabe coordenar, acompanhar e supervisionar os demais membros da Diretoria da Companhia e de suas sociedades diretamente controladas; Parágrafo 2º. Aos demais, cabe 
a execução do objeto social da Companhia, cabendo-lhes administrar, supervisionar e coordenar as atividades das unidades que estiverem sob sua responsabilidade, bem como, a execução de tarefas que lhes 
forem atribuídas pelo Conselho de Administração. Parágrafo 3º. Compete a qualquer membro da Diretoria isoladamente: a) representar a Companhia ativa e passivamente em juízo; b) convocar a Assembleia 
Geral dos acionistas quando julgar conveniente ou necessário; c) convocar reuniões da Diretoria; d) representar a Companhia junto a clientes, fornecedores, entidades de classe repartições e órgãos públicos dos 
Governos Federal, Estadual e Municipal, inclusive suas autarquias; e, e) fazer cumprir os dispositivos do Código de Conduta do Grupo e observar as boas práticas de governança corporativa.” (3) Alteração de 
artigo referente à outorga de procurações. Ato contínuo, foi aprovada a alteração do modo de outorga de procurações, isto posto, o artigo 26, seção IV, Capítulo III do estatuto social da Companhia, vigerá com a 
seguinte redação: “Artigo 26. As procurações serão sempre outorgadas, por instrumento público ou particular, pelo Diretor Presidente da Companhia. Salvo as procurações “ad judicia” de prazo indeterminado, os 
demais mandatos deverão especificar obrigatoriamente a sua duração, bem como, os fins a que se vinculam os poderes outorgados. Em casos especiais, a Companhia poderá ser representada por um único 
mandatário com poderes específicos.” (4) Reforma e consolidação do Estatuto Social. Tendo em vista as alterações supracitadas, esclareceu o senhor presidente a necessidade de reforma e consolidação do 
Estatuto Social da Companhia, que a partir desta data, vigorará com a redação informada no anexo I da presente. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente ofereceu a palavra e como 
ninguém se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que após lida e aprovada, foi assinada por mim secretário e pelo senhor presidente da mesa, a quem incumbe 
levá-la a registro, antes porém, nesta mesma data, transcrevê-la em livro próprio da Companhia: (a) José Antunes Sobrinho - Presidente e Alisson Martins Rodrigues - Secretário; (aa) p/ Nova Engevix Participações 
S.A. (José Antunes Sobrinho e Yoshiaki Fujimori); p/ Fundo de Investimento em Participações Cevix (Edson Hydalgo Junior). A presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia. Barueri/SP, 20 de 
fevereiro de 2018. José Antunes Sobrinho - Presidente; Alisson Martins Rodrigues - Secretário. Estatuto Social - Capítulo I – Da Denominação, Sede, Foro, Objeto e Duração. Artigo 1º. A Engevix 
Engenharia e Projetos S.A. é uma sociedade anônima regida por este Estatuto Social e pela Lei 6.404/76 (“LSA”), conforme alterada e demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo 2º. A Companhia 
tem sede social e foro em Barueri/SP, na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, CEP: 06455-000, e os seguintes escritórios, com o capital destacado de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) cada: 
a) Rodovia SC 404, 440, Bloco B, 1º ao 8º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC, CEP: 88034-050; b) SCN, Quadra 4, Bloco “B”, 100, Sala 1001, Centro Empresarial Varig, CEP: 70714-000, Asa Norte, Brasília-DF; 
c) Rua da Assembleia, 66, Conjuntos 1301 e 1401, andares 13º e 14º, Centro, CEP: 22011-000, Rio de Janeiro-RJ; d) Rua Professor Lauro Sanches, 48, Jardim Paulistano, CEP: 18040-431, Sorocaba-SP; e) 
Avenida Castelo Branco, 183, 3º e 4º andares do Edifício Celso Haddad, Cachoeirinha, CEP: 69065-010, Manaus-AM; f) Rua Ewerton Visco, 290, Sala 516, CEP: 41820-022, Salvador-BA; g) Edifício BBVA, Piso 
12-01, Avenida Balboa, Panamá; h) Calle Tucumán 1, Piso 4º, Buenos Aires, Argentina; i) Av. Emilio Cavenecia, 225, Torre 2, Oficina 402, San Isidoro, Lima, Peru; j) Carrera 12#90 – 20, Oficina 204, Barrio Chicó, 
Bogotá D.C, Colômbia; k) Avenida Republica del Salvador N35-126 y Suecia, Edificio Zante, Oficina 201, Quito, Equador; e, l) Calle Modesto Omiste nº 753, Zona Cala Cala, Cochabamba, Bolívia. Parágrafo 
Único. A critério da Diretoria, a Companhia poderá abrir e encerrar filiais, sucursais, agências, escritórios e estabelecimentos de representação em qualquer parte do território nacional e no exterior. Artigo 3º. A 
Companhia tem por objeto social: (i) a prestação de serviços de engenharia consultiva relativos a planejamento, estudos de reconhecimento, pré-viabilidade, viabilidade técnica; elaboração de anteprojetos e 
projetos básicos; elaboração de projetos executivos; cálculos de custos; coordenação, acompanhamento, fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços; diligenciamento de compras; operação, 
manutenção, conservação, inspeção e comissionamento de instalações e equipamentos; preparo de especificações e de editais de licitações; seleção de propostas para a execução de obras e serviços; integração 
de sistemas; assessoria a processos de privatização; pesquisas, assessoramento e consultoria; participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras; (ii) projeto, desenvolvimento e fornecimento de 
sistemas de informática, incluindo equipamentos e programas de computador; suporte técnico, implementação, operação, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação; e, (iii) integração de 
empreendimentos ligados às áreas de infraestrutura e indústrias, mediante a coordenação e alocação de recursos de engenharia, construção, montagem e fornecimento de equipamentos e componentes, 
podendo para isso exercer atividades mercantis de compra, venda, importação e exportação. Parágrafo Único. Os encargos técnicos nos campos da engenharia civil, industrial, elétrica e da arquitetura, urbanismo 
e ecologia, serão sempre confiados a profissionais devidamente habilitados, segundo as respectivas especializações e com ampla autonomia técnica em seu pleno desempenho. Artigo 4º. O prazo de duração 
da Companhia é indeterminado. Capítulo II – Do Capital e Ações. Artigo 5º. O capital social da sociedade é de R$ 564.000.000,00 (quinhentos e sessenta e quatro milhões de reais) divididos em 102.398.227 
(cento e dois milhões, trezentos e noventa e oito mil, duzentas e vinte e sete) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. Artigo 6º. Cada ação ordinária confere direito a um voto nas deliberações das 
assembleias gerais de acionistas. Artigo 7º. A Assembleia Geral poderá criar capital autorizado. Artigo 8º. O capital social poderá ser aumentado da seguinte forma, sempre que a Assembleia Geral o julgue 
conveniente: (i) pela emissão de novas ações, subscritas mediante pagamento; e, (ii) pelo aumento do valor nominal das ações existentes, resultantes quer da incorporação de bens, quer pela aplicação das 
reservas, quer ainda por quaisquer outros meios, a juízo da Assembleia Geral ou do Conselho de Administração, conforme o caso. Artigo 9º. A não ser pelas hipóteses do artigo 11 abaixo, os acionistas terão 
direito de preferência, na proporção de suas respectivas participações, na subscrição de ações, debêntures conversíveis ou bônus de subscrição de emissão da Companhia, que pode ser exercido no prazo de 
30 (trinta) dias, contados a partir da data de deliberação pertinente. Artigo 10. A Companhia poderá emitir ações, debêntures conversíveis em ações e bônus de subscrição sem que assista o direito de preferência 
aos antigos acionistas, quando a colocação for feita mediante venda em Bolsa de Valores, ou por subscrição pública, ou ainda, através de permuta de ações, em oferta pública de aquisição de controle, nos termos 
do art. 172 da LSA, ou nos termos de lei especial de incentivos fiscais; Também não haverá direito de preferência na outorga e no exercício de opção de compra de ações, na forma do disposto no art. 171, §3º, 
da mesma Lei. Parágrafo Único. Fica vedada a emissão, pela Companhia, de ações preferenciais ou partes beneficiárias. Artigo 11. A Companhia poderá, de acordo com plano previamente aprovado pela 
Assembleia Geral, outorgar opção de compra de ações a seus administradores ou empregados, e ainda, a pessoas naturais que prestam serviços à Companhia ou a sociedade sob seu controle, conforme vier 
a ser deliberado pelo Conselho de Administração, observadas as disposições estatutárias e as normas legais aplicáveis. Artigo 12. As ações serão indivisíveis perante a sociedade, que não lhes reconhecerá 
mais que um proprietário para cada unidade. Capítulo III – Dos órgãos da Companhia. Seção I – Disposições Gerais. Artigo 13. São órgãos da Companhia, sendo os três primeiros de caráter permanente: 
a) Assembleia Geral; b) Conselho de Administração; c) Diretoria; e d) Conselho Fiscal. Parágrafo 1º. A administração da Companhia caberá ao Conselho de Administração e à Diretoria. Parágrafo 2º. A 
remuneração dos administradores será fixada pela Assembleia Geral que poderá fixar uma verba global para os mesmos, caso em que caberá ao Conselho de Administração deliberar a respeito de sua 
distribuição entre seus membros e a Diretoria. Seção II – Assembleia Geral de Acionistas. Artigo 14. A Assembleia Geral é o órgão supremo de deliberação da Companhia e suas decisões obrigam a todos 
os acionistas, ainda que ausentes. Artigo 15. A Assembleia Geral poderá ser ordinária ou extraordinária. A Assembleia Geral Ordinária será realizada dentro dos 04 (quatro) primeiros meses subsequentes ao 
fim do exercício social da Companhia e a Assembleia Geral Extraordinária será realizada, sempre que houver interesse social, permitida a realização conjunta de ambas. Parágrafo Único. Compete à Assembleia 
Geral, além de outras eventuais atribuições previstas em lei: a) reforma do Estatuto Social; b) eleição e destituição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, este último, quando instalado; 
c) tomar as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras, por eles apresentadas, relativas ao último exercício social; d) autorizar a emissão de debêntures; e) suspender o exercício 
dos direitos do acionista; f) deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social; g) autorizar a emissão de partes beneficiárias; h) deliberar sobre transformação, 
fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger o liquidante, bem como o Conselho Fiscal que deverá funcionar no período de liquidação; i) deliberar sobre a destinação do lucro 
líquido do exercício e a distribuição dos dividendos; j) aprovar a correção da expressão monetária do capital social; k) fixar os honorários globais dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria e do 
Conselho Fiscal, se instalado; l) atribuir bonificações em ações e decidir sobre eventuais desdobramentos e grupamento de ações; m) escolher a instituição responsável pela preparação de laudo de avaliação 
das ações da Companhia, dentre as empresas indicadas pelo Conselho de Administração, nos casos e na forma prevista neste Estatuto Social. Artigo 16. A Assembleia Geral, salvo as exceções previstas na 
legislação em vigor e neste Estatuto Social, será convocada pelo Conselho de Administração, Conselho Fiscal ou acionistas, na forma da lei. Artigo 17. Os trabalhos da Assembleia Geral serão instalados e 
presididos por um dos acionistas, que será eleito pelos presentes na abertura dos trabalhos, o qual designará um terceiro, também presente, acionista ou não, para secretário de mesa. Artigo 18. A Assembleia 
Geral se instalará conforme previsão legal. Parágrafo 1o. Para tomar parte na Assembleia Geral, na hipótese de representação, o acionista deverá depositar na Companhia com antecedência mínima de 03 (três) 
dias corridos, contados da data da realização da respectiva reunião, instrumento de mandato devidamente regularizado na forma da lei; O acionista ou seu representante legal deverá comparecer à Assembleia 
Geral munido de documentos que comprovem sua identidade. Parágrafo 2º. O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral por procurador constituído há menos de 01 (um) ano, que seja acionista, 
administrador da Companhia, advogado, instituição financeira ou administrador de fundos de investimento que represente os condôminos. Parágrafo 3º. A Assembleia Geral só poderá deliberar sobre assuntos 
da ordem do dia, constantes dos respectivos editais de convocação, que deverão indicar adequadamente as matérias a serem deliberadas. Parágrafo 4º. As deliberações da Assembleia Geral, ressalvadas as 
exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando votos em branco. Seção III – Conselho de Administração. Artigo 19. O Conselho de Administração será composto 
por 03 (três) membros titulares, eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, com mandato unificado de 01 (um) ano, admitida a reeleição por igual período; Findo o mandato, 
permanecerão no exercício de seus cargos até a investidura de seus sucessores. Artigo 20. Os membros deverão ter reputação ilibada. Artigo 21. Ocorrendo vacância, por qualquer motivo, o membro do 
Conselho de Administração ausente deverá ser substituído em período não superior a 90 (noventa) dias. Parágrafo Único. Para os fins deste artigo, haverá vacância de um cargo nos seguintes casos: destituição, 
renúncia, morte, impedimento comprovado, invalidez ou ausência injustificada por mais de duas reuniões consecutivas. Artigo 22. O Conselho de Administração reunir-se-á trimestralmente e, extraordinariamente, 
sempre que os interesses sociais o exigirem, observado o prazo de antecedência de 03 (três) dias; Em caso de urgência justificada, a reunião poderá ser convocada e realizada sem observância do prazo mínimo 
antes referido. Parágrafo 1º. Exceto se de outra forma acordado entre seus membros por escrito, as reuniões serão instaladas em primeira convocação, com a presença da totalidade dos conselheiros 
(pessoalmente presentes ou, presentes por qualquer meio de telecomunicação, pelo qual, usuários possam ouvir um ao outro e participar das discussões, tais como telefone ou videoconferência). Se não houver 
quórum para instalação, o(s) presente(s) deverá (ão) remarcar tal reunião para, pelo menos, 05 (cinco) dias úteis após a data inicialmente prevista, notificando os demais conselheiros e, nesse caso, a reunião 
será instalada com a presença de qualquer número. Parágrafo 2º. Independentemente das formalidades de convocação previstas neste artigo, será considerada regular a reunião a que comparecerem todos os 
membros. Parágrafo 3°. As deliberações do Conselho de Administração serão tomadas pelo voto afirmativo de todos os presentes e serão objeto de assentamento em atas. Se produzirem efeito perante terceiros, 
serão arquivadas no competente órgão de registro público e publicadas na forma da lei, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Artigo 23. Compete ao Conselho de Administração, privativamente: a) fixar a orientação 
geral dos negócios, planos, projetos e diretrizes econômicas, financeiras, industriais e comerciais da Companhia; b) Aprovar o orçamento anual da Companhia; c) manifestar-se sobre as demonstrações contábeis 
e os relatórios da administração; d) aprovar as contas da diretoria e submetê-las à Assembleia; e) manifestar-se sobre qualquer proposta a ser encaminhada à Assembleia; f) fixar a política de atribuição e a 
distribuição de participação nos lucros anuais aos empregados e aos administradores; g) fiscalizar a gestão dos diretores e examinar a qualquer tempo, livros e papéis da Companhia e solicitar informações sobre 
quaisquer operações, contratadas ou em contratação; h) autorizar a aquisição e alienação de bens imóveis e de participações societárias; i) autorizar a contratação de empréstimos e financiamentos e a 
constituição de ônus reais para a Companhia, bem como, a concessão de garantia real ou fidejussória em favor de qualquer sociedade pertencente ao grupo societário, cujo valor da operação seja superior a 2% 
(dois por cento) do Patrimônio Líquido da Companhia; j) eleger e destituir diretores da Companhia, atribuir designações e fixar-lhes as atribuições, observando o que a respeito dispuser este Estatuto Social; k) 
escolher e destituir os auditores independentes da Companhia; l) deliberar sobre a emissão de novas ações e bônus de subscrição, dentro do limite do capital autorizado, fixando as condições de emissão, inclusive 
preço e prazo de integralização; m) deliberar sobre a emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e sem garantia real e autorizar a emissão de quaisquer instrumentos de crédito para a captação 
de recursos, como bonds, notes, commercial papers e outros, de uso comum no mercado, deliberando ainda sobre as suas condições de emissão e resgate; n) autorizar a aquisição de ações e debêntures 
emitidas pela Companhia para efeito de cancelamento ou permanência em tesouraria para posterior alienação, observadas as normas legais vigentes; o) apresentar à Assembleia Geral plano para outorga de 
opção de compra de ações nos termos da lei e deste Estatuto; p) se mantido, em caso de liquidação da Companhia, nomear o liquidante e fixar a sua remuneração, podendo também destituí-lo; q) deliberar 
previamente sobre a apresentação, pela Companhia, de pedido de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial; Seção IV – Diretoria. Artigo 24. A Diretoria da Companhia é composta por no mínimo 02 (dois) 
e no máximo 04 (quatro) membros, sendo, 01 (um) Diretor Presidente e demais membros denominados diretores sem designação específica, eleitos e/ou reeleitos a cada 2 (dois) anos e destituíveis a qualquer 
tempo pelo Conselho de Administração, devendo permanecer no cargo até a posse de seus sucessores. Os membros da Diretoria deverão ter qualificação condizente com seus cargos, observando-se critérios 
adotados no mercado. Em caso de renúncia, vacância ou impedimento, o respectivo substituto será escolhido pelo Conselho de Administração, em prazo não superior a 90 (noventa) dias, o membro da Diretoria 
eleito nessas condições exercerá as funções pelo prazo restante do mandato do diretor que estiver substituindo. Parágrafo 1º. Ao Diretor Presidente cabe coordenar, acompanhar e supervisionar os demais 
membros da Diretoria da Companhia e de suas sociedades diretamente controladas; Parágrafo 2º. Aos demais, cabe a execução do objeto social da Companhia, cabendo-lhes administrar, supervisionar e 
coordenar as atividades das unidades que estiverem sob sua responsabilidade, bem como, a execução de tarefas que lhes forem atribuídas pelo Conselho de Administração. Parágrafo 3º. Compete a qualquer 
membro da Diretoria isoladamente: a) representar a Companhia ativa e passivamente em juízo; b) convocar a Assembleia Geral dos acionistas quando julgar conveniente ou necessário; c) convocar reuniões da 
Diretoria; d) representar a Companhia junto a clientes, fornecedores, entidades de classe repartições e órgãos públicos dos Governos Federal, Estadual e Municipal, inclusive suas autarquias; e, e) fazer cumprir 
os dispositivos do Código de Conduta do Grupo e observar as boas práticas de governança corporativa; Artigo 25. Observada, quando aplicável, a necessidade de aprovação prévia do Conselho de 
Administração, nos termos do artigo 23, só constituirá a Companhia em obrigações para com terceiros e exonerará estes de responsabilidade para com a mesma, os atos, contratos, títulos cambiais, cheques, 
documentos e papéis que forem assinados: a) por dois diretores em conjunto, b) por qualquer um dos diretores, isoladamente, mas em conjunto com um procurador; e, c) por um ou mais procuradores nomeados 
nos termos do artigo 26 deste Estatuto Social. Artigo 26. As procurações serão sempre outorgadas, por instrumento público ou particular, pelo Diretor Presidente da Companhia. Salvo as procurações “ad judicia” 
de prazo indeterminado, os demais mandatos deverão especificar obrigatoriamente a sua duração, bem como, os fins a que se vinculam os poderes outorgados. Em casos especiais, a Companhia poderá ser 
representada por um único mandatário com poderes específicos. Artigo 27. Não é permitido aos acionistas, conselheiros, diretores, procuradores, prepostos ou funcionários, o uso da denominação social em 
documentos e para fins estranhos ao objeto social que impliquem em responsabilidade para a Companhia. Seção V - Conselho Fiscal. Artigo 28. A Companhia terá um Conselho Fiscal, de funcionamento não 
permanente, composto por no mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não, observados os requisitos e impedimentos legais. Parágrafo 1º. O 
Conselho Fiscal somente será instalado a pedido de acionistas, em Assembleia Geral, na forma prevista no § 2º do art. 161 da LSA, quando se procederá a eleição de seus membros, que exercerão suas funções 
até a primeira Assembleia Geral Ordinária que se realizar após a sua eleição, podendo vir a ser reeleitos, se renovado o pedido de instalação. Artigo 29. Compete ao Conselho Fiscal, cujas funções são 
indelegáveis, as atribuições que lhes confere a Lei, sendo seus honorários fixados pela Assembleia Geral que os eleger, respeitando o limite mínimo previsto no § 3º do art. 162 da LSA. Parágrafo Único. Os 
Membros do Conselho Fiscal tomarão posse mediante a assinatura do termo respectivo, lavrado em livro próprio. Capítulo IV – Do Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Dividendos. Artigo 30. O 
exercício social compreende o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Ao final de cada exercício social e de cada trimestre civil, serão elaboradas as demonstrações financeiras exigidas pela 
legislação vigente. Parágrafo 1º. É facultado aos acionistas, levantar balanços parciais com base nos quais poderão ser declarados e pagos dividendos, observadas as formalidades legais. Parágrafo 2º. As 
demonstrações financeiras da Companhia deverão ser elaboradas de acordo a LSA e alterações posteriores. Parágrafo 3º. A Companhia deverá contratar auditores com comprovada experiência em 
demonstrações financeiras de acordo com os padrões internacionais IFRS ou US GAAP. Artigo 31. Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados, se houver, 
e a provisão para o imposto sobre a renda e contribuição social sobre o lucro. Os lucros líquidos apurados serão destinados sucessivamente e nesta ordem, da seguinte forma: a) 5% (cinco por cento) serão 
aplicados, antes de qualquer destinação, na constituição da reserva legal, que não excederá 20% (vinte por cento) do capital social; b) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração poderá ser destinada 
à formação de Reservas para Contingências, na forma prevista no art. 195 da LSA; c) uma parcela, por proposta dos órgãos da administração, poderá ser retida com base em orçamento de capital previamente 
aprovado, nos termos do art. 196 da LSA; d) a parcela correspondente a, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido, calculado sobre o saldo obtido com as deduções e acréscimos previstos no art. 
202 II e III da LSA, será distribuída aos acionistas como dividendo obrigatório; e) no exercício em que o montante do dividendo obrigatório ultrapassar a parcela realizada do lucro do exercício, a Assembleia Geral 
poderá, por proposta dos órgãos de administração, destinar o excesso à constituição de reserva de lucros a realizar, observado o disposto no art. 197 da LSA e a parcela remanescente do lucro líquido, por proposta 
dos órgãos da administração, poderá ser total ou parcialmente destinada à constituição da “Reserva para Efetivação de Novos Investimentos”, observado o disposto no art. 194 da LSA, que tem por finalidade 
preservar a integridade do patrimônio social, reforçando o capital social e de giro, com vistas a permitir à Companhia a realização de novos investimentos. O limite máximo desta reserva será de até 100% (cem 
por cento) do capital social, observado que o saldo desta reserva, somado aos saldos das demais reservas de lucros, excetuadas as reservas de lucros a realizar e as reservas para contingências, não poderá 
ultrapassar 100% (cem por cento) do valor do capital social. Uma vez atingido esse limite máximo, a Assembleia Geral deverá deliberar sobre a aplicação do excesso na distribuição de dividendos aos acionistas. 
Parágrafo 1º. Os pagamentos de dividendos aos acionistas serão realizados no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data que tenha sido aprovada a distribuição pela Assembleia Geral. Os dividendos e/ou 
juros sobre capital próprio não reclamados não vencerão juros e, no prazo de 3 (três) anos, reverterão em benefício da Companhia. Parágrafo 2º. A destinação dos lucros para constituição da “Reserva para 
Efetivação de Novos Investimentos” de que trata o item “e” do artigo acima e a retenção de lucros com base em orçamento de capital nos termos do art. 196 da LSA, não poderão ser aprovadas, em cada exercício 
social, em prejuízo da distribuição do dividendo obrigatório. Parágrafo 3º. A Companhia poderá pagar aos seus acionistas, mediante deliberação do Conselho de Administração, juros remuneratórios sobre o 
capital próprio nos termos do § 7º do art. 9º da Lei nº 9.249/95, com legislação e regulamentação pertinentes. Artigo 32. A Assembleia Geral poderá atribuir aos administradores da Companhia uma participação 
nos lucros, nos termos do § 1º, do art. 152, da LSA. Parágrafo Único. O Conselho de Administração poderá determinar o levantamento de balanços e demonstrações financeiras intermediárias, trimestrais ou 
semestrais, e, com base em tais balanços, aprovar a distribuição de dividendos intermediários e intercalares ou juros sobre o capital próprio. Os dividendos intermediários e intercalares e juros sobre o capital 
próprio aqui previstos poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório. Capítulo V – Do Juízo Arbitral. Artigo 33. A Companhia, seus acionistas, administradores e membros do Conselho Fiscal obrigam-
se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eficácia, interpretação, violação e seus 
efeitos, das disposições contidas na LSA, neste Estatuto Social, nas normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional, pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como nas 
demais normas aplicáveis ao funcionamento do mercado de capitais em geral. Parágrafo Único. A lei brasileira será a única aplicável ao mérito de toda e qualquer controvérsia, bem como à execução, 
interpretação e validade da presente cláusula compromissória. O Tribunal Arbitral será formado por árbitros escolhidos na forma estabelecida no art. 7.8 do Regulamento de Arbitragem. O procedimento arbitral 
terá lugar na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, local onde deverá ser proferida a sentença arbitral, em língua portuguesa. A arbitragem deverá ser administrada pela própria Câmara de Arbitragem do 
Mercado, sendo conduzida e julgada de acordo com as disposições pertinentes do Regulamento de Arbitragem. Capítulo VI – Da Liquidação da Companhia. Artigo 34. A Companhia entrará em liquidação 
nos casos determinados em lei, cabendo à Assembleia Geral eleger o(s) liquidante(s), o Conselho Fiscal que deverá funcionar nesse período, bem como fixar os honorários correspondentes obedecidos as 
formalidades legais. Capítulo VII – Das Disposições Finais e Transitórias. Artigo 35. Obedecido ao disposto no art. 45 da LSA, o valor do reembolso a ser pago aos acionistas dissidentes terá por base o valor 
patrimonial, constante do último balanço aprovado pela Assembleia Geral. Artigo 36. Os contratos com partes relacionadas e programas de opção de aquisição de ações ou de outros títulos ou valores mobiliários 
de emissão da Companhia ficarão arquivados em sua sede, à disposição dos acionistas e do Conselho de Administração, e serão prontamente disponibilizados quando solicitados. Parágrafo Único. Além dos 
documentos citados no “caput” deste artigo, a Companhia observará os possíveis acordos de acionistas firmados, sendo expressamente vedado aos integrantes da mesa diretora da Assembleia Geral ou do 
Conselho de Administração, acatar declaração de voto de qualquer acionista signatário de acordo, que for proferida em desacordo com o que tiver sido ajustado no mesmo, sendo também expressamente vedado 
à Companhia, aceitar e proceder à transferência de ações, à oneração e/ou à cessão de direito de preferência, à subscrição de ações e/ou de outros valores mobiliários que não respeitar aquilo que estiver previsto 
e regulado em acordo de acionistas. Artigo 37. Os atos de qualquer acionista, membro do Conselho de Administração, diretor, empregado ou procurador que envolva a Companhia em qualquer obrigação relativa 
a negócios ou operações, fora do escopo previsto no objeto social, são expressamente proibidos e serão considerados nulos, sem efeito e inválidos com relação à Companhia, salvo se especificamente 
autorizados pelo Conselho de Administração. Artigo 38. É vedado à Companhia conceder financiamento ou garantias de qualquer espécie a terceiros, sob qualquer modalidade, para negócios estranhos aos 
interesses sociais. Jucesp nº 136.723/18-4 em 20/03/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Engevix Engenharia e Projetos S/A
CNPJ/MF 00.103.582/0001-31 - NIRE: 35.300.190.505

Ata de Reunião do Conselho de Administração de 20 de Fevereiro de 2018
Data, hora e local: 20 de fevereiro de 2018, às 10h, na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Barueri/
SP. Convocação: Dispensada a convocação tendo em vista a presença da totalidade dos membros do Conselho de 
Administração. Presença: José Antunes Sobrinho, Ronaldo da Silva Ferreira e Yoshiaki Fujimori. Mesa: José Antunes 
Sobrinho - Presidente e Alisson Martins Rodrigues - Secretário. Ordem do Dia: (1) Renúncia de membro da Diretoria. 
(2) Recondução de membros da Diretoria. O senhor presidente informou aos presentes que estava em discussão as 
seguintes Deliberações: (1) Renúncia de membro da Diretoria. Foi aceita por unanimidade de votos, a renúncia do Diretor 
Wilson Vieira, conforme correspondência datada de 01º de Fevereiro de 2018, recebida e anexada a presente, anexo 
I; Os conselheiros expressaram seus votos de agradecimento e louvor ao engenheiro Wilson Vieira pela inestimável 
contribuição prestada no desenvolvimento dos negócios, administração e gestão das Companhias do Grupo Engevix, 
ao longo de mais de vinte anos de profícua atividade; (2) Recondução de membros da Diretoria. Ato contínuo, o senhor 
presidente sugeriu consolidar a atual composição da Diretoria da Companhia, tendo em vista reestruturação deliberada 
em Assembleia Geral nesta mesma data; isto posto, eleitos em 02 de março de 2017, Fernando da Silva Schmidt, 
brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.567.331 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 036.994.019-95, com endereço comercial na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, CEP: 06455-
000, Barueri/SP, passa a exercer a função de Diretor Presidente, e Diego David Baptista de Souza, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da Cédula de Identidade RG nº 6.650.374-7 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 027.074.679-01, 
com endereço comercial na Rua Professor Ayrton Roberto de Oliveira, 440, Bloco “B”, 8º andar, Itacorubi, CEP: 88.034-
050, Florianópolis/SC, é reconduzido ao cargo de Diretor, para um mandato unificado de 02 (dois) anos, a contar da 
presente data. Os diretores prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para 
todos os fins de direito, conforme termos de posse/recondução e declaração de desimpedimento, arquivados na sede 
da Companhia, que não se encontravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedissem de 
exercer atividades empresárias, sendo certo que a eles, foi dado amplo conhecimento da legislação aplicável; Por fim 
declarou o senhor presidente da mesa a seguir, que os mesmos estavam desde já empossados em seus respectivos 
cargos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente ofereceu a palavra aos demais e como ninguém 
se manifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi 
assinada por mim secretário e pelo senhor presidente da mesa, a quem incumbe levá-la a registro, antes, porém, nesta 
mesma data, transcrevê-la em livro próprio da Companhia: (a) José Antunes Sobrinho - Presidente e Alisson Martins 
Rodrigues - Secretário; (aa) José Antunes Sobrinho, Ronaldo da Silva Ferreira e Yoshiaki Fujimori. A presente é cópia fiel 
extraída de livro próprio da Companhia. Barueri/SP, 20 de fevereiro de 2018. José Antunes Sobrinho - Presidente; Alisson 
Martins Rodrigues - Secretário. Jucesp nº 136.741/18-6 em 20/03/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Serviço de Anestesiologia,
Medicina Perioperatória, Dor e Terapia

Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI
CNPJ/MF 11.282.212/0001-25

Convocação de assembleia geral ordinária e extraordinária
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - SAMMEDI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº
11.282.212/0001-25, inscrita no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo
sob nº 948.144, com sede na Rua Machado Bittencourt, 361, conjunto 809, Vila
Clementino, na Capital do Estado de São Paulo, convoca todos os sócios para Assem-
bleia Geral Ordinária e Extraordinária, a se realizar no dia 12 de abril de 2018, na Rua
Machado Bittencourt, 361, auditório 1, na Capital do Estado de São Paulo, em primeira
chamada às 18:30h(dezoito horas e trinta minutos), em segunda chamada às
19:30h(dezenove horas e trinta minutos), e em terceira e última chamada às 20:30h (vinte
horas e trinta minutos), para, nos termos das cláusulas 13ª e 14ª do Contrato Social,
deliberar em sede de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária sobre a seguinte ordem
do dia: (a) prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhado do parecer do
Conselho Fiscal, compreendendo: (i) relatório da gestão, (ii) balanço do exercício social
fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2017, (iii) análise das demonstrações financeiras,
(iv) análise das demais demonstrações contábeis exigidas pelas normas inerentes,
(v) planos de atividades da Sociedade para o exercício seguinte; (b) destinação do lucro
líquido do exercício social e a distribuição de dividendos; (c) assuntos financeiros de
interesse da sociedade; (d) assuntos jurídicos de interesse da sociedade; (e) assuntos
administrativos da sociedade; (f) alteração do quadro societário; (g) discussão do estatu-
to social; (h) demais assuntos de interesse da sociedade. Na data desta convocação a
Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S
Ltda. - SAMMEDI conta com 60 (sessenta) sócios. São Paulo, 21 de março de 2018.
Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.                              (24, 27 e 28)

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0039370-26.2013.8.26.0100 - 659/13./O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA PAULA MENDES 
CARNEIRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Joaquim Azambuja, Filomena Azambuja, James 
Manoel Guimarães Weiss, Angelina Maria Martins Lino, Centro Espírita Reencontro, Ivete Maria 
Martins Lino, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que Wagner Cociano ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de 
domínio do imóvel localizado na Rua Pdre. Artut Somensi, 141, Jd. Mena, Vl. Madalena, São Paulo - SP, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
apresentem 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. 

15ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1120542-65.2016. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Celina Dietrich Trigueiros Teixeira Pinto, na forma da lei, etc. FAZ SABER a(o) VERA LUCIA 
IANNICELLI BOLOGNA, CPF. 041.889.438-82, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, lhe ajuizou uma ação 
de Execução para o recebimento de R$31.300,60 (Out/2016), oriundos do inadimplemento das 
mensalidades de Jan/2014 a Dez/2014 do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado 
entre as partes. Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, 
para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 15 dias embargue, ou reconheça o crédito da 
exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, 
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos 
estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando 
advertida que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, afixado e 
publicado na forma da lei. São Paulo, 30 de janeiro de 2018. 

2ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010731-
47.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a SHANGHAI COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA., CNPJ.  10.968.342/0001-53; ANA PAULA 
BENASSI PINTO LIMONGI, CPF. 126.457.908-01 e SILVANA SANTORO PORTUGAL CINTRA, CPF. 
197.380.368-28 que SANTOS E CLARO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ajuizou-lhes 
uma ação de Execução para o recebimento de R$397.169,76 (Março/2014), oriundos do Contrato de 
Locação firmado entre as partes e demais encargos dos imóveis localizados á Avenida Morumbi, nºs. 
8.476, 8.480, 8.484, 8.488 e 8.490, no Bairro Morumbi, nesta Capital. Estando os executados em lugar 
ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, paguem o débito atualizado ou em 
15 dias embarguem, ou reconheçam o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 
parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena de 
penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação da dívida, ficando advertidos que 
será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 22 de fevereiro de 2018. 

40ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 0104485-
62.2011.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 40ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Adriana Brandini do Amparo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) corequerida MARIA 
DAS DORES OLIVEIRA MURACKAMI, CPF 497.934.386-49, que foi proposta contra si e contra 
Yochinobu Murackami, uma ação de Procedimento Comum por parte de CONDOMÍNIO EDIFÍCIO 
JAMARAN, para cobrança de R$2.016,25 (Jan/2011), referentes às cotas condominiais inadimplidas, 
além das que vencerem no curso da ação, do Apartamento nº 610, integrante do Condomínio Autor, 
situado á Rua Tabatinguera, nº 340, Centro, nesta Capital. Encontrando-se a corequerida 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 corequerida 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 19 de fevereiro de 2018. 

S/A Agro Industrial Eldorado
CNPJ: 61.288.874/0001-80 - NIRE.: 35.300.035.178

Convocação - Assembléia Geral Ordinária 25/04/18
Convocamos no dia 25/04/18, 9h na sede social, SP/SP, 1.Ordinária: a) Leitura, discussão e votação das
demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/17; b) fixação das remunerações dos 
membros da diretoria; c) destinação dos lucros e distribuição de dividendos. Encontram-se à disposição dos 
Acionistas, na sede social, os documentos previstos no art.133 da lei n.6.404/76, exercício social encerrado 
em 31/12/17. SP, 22/03/2018. José Luiz Aliperti Neto - Diretor Presidente. 

1ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santana. PROCESSO Nº1024989-65.2014.8.26.0001. 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE 
VERA PACHECO DE CAMPOS, REQUERIDO POR MARILIA DE CAMPOS MENEGUZZI - 
PROCESSO Nº1024989-65.2014.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e 
Sucessões, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Marcelo Assiz Ricci, na forma 
da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por 
sentença proferida em 17/02/2017 17:55:33, foi decretada a INTERDIÇÃO de VERA PACHECO DE 
CAMPOS, RG. 818.643-SSP/SP, CPF 500.297.978-53, declarando-o(a) absolutamente incapaz de 
exercer pessoalmente os atos da vida civil, por ser portadora de quadro demencial, em decorrência de 
complicações degenerativas por alterações vásculo-metabólicas cerebrais, CID 10 G.30 e nomeado(a) 
como CURADOR(A), em caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a) MARÍLIA DE CAMPOS MENEGUZZI, CPF 
nº 049.942.488- 34, RG nº 2.092.338-7. O presente edital será publicado por três vezes, com intervalo 
de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. 

10ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, 
EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE MEROPE MAFALDA MULATTI POPIN, REQUERIDO 
POR MARLENE POPIN VELARDO - PROCESSO Nº1060835-06.2015.8.26.0100. O MM. Juiz de 
Direito da 10ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Paulo 
Nimer Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER... Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, 
para decretar a INTERDIÇÃO de Merope Mafalda Mulatti Popin, CPF: 382.318.508-05, RG: 
232633289, nascida em 17 de janeiro de 1926, filha de João Mulatti e Thereza Gentil,  portadora de 
Transtorno Mental Orgânico, consistente em Demência não especificada, grave (CID-10: F03), 
residente e domiciliada na Rua Dr. Gabriel dos Santos, 124, Santa Cecilia - CEP 01231-010, São 
Paulo-SP, afetando todos os atos da vida civil relacionados aos direitos de natureza patrimonial e 
negocial, nomeando-lhe Curadora na pessoa de sua filha, Marlene Popin Velardo, CPF: 
387.702.458-00, RG: 5296365, domiciliada neste Município e Comarca de São Paulo, onde reside na 
Rua Piauí, nº 129, Apto. 15, Higienópolis, CEP 01241-001. Em obediência ao disposto no §3º do 
artigo 755 do Código de Processo Civil, serve o dispositivo da presente sentença como edital, a ser 
publicado por três (3) vezes no Diário da Justiça Eletrônico, com intervalos de dez (10) dias, uma vez 
na imprensa local, na rede mundial de computadores (no sítio deste Tribunal de Justiça) e na 
plataforma do Conselho Nacional de Justiça. A publicação na imprensa local deve ser providenciada 
pela Curadora, no prazo máximo de quinze (15) dias, comprovando nos autos, sob pena de 
destituição e responsabilização pessoal. Caso a parte tenha sido beneficiada com a gratuidade 
judicial, a publicação na imprensa local fica dispensada (art. 98, III, do Código de Processo Civil). A 
publicação na rede mundial de computadores ocorre com a mera confirmação da movimentação desta 
sentença, publicada no portal e-SAJ do Tribunal de Justiça. Finalmente, a publicação na plataforma 
de editais do Conselho Nacional de Justiça fica dispensada enquanto não for criada e estiver em 
efetivo funcionamento. No prazo de quinze (15) dias, deverá ser juntada pela Curadora nomeada a 
certidão de casamento atualizada da interdita. Após, expeça-se mandado para registro da interdição 
no Cartório de Registro Civil competente, onde foi lavrado o assento de casamento da requerida. Esta 
sentença, por cópia assinada digitalmente, servirá também como termo de compromisso e certidão de 
curatela, válida por tempo indeterminado, independentemente de assinatura pela Curadora (art. 759, I, 
do Código de Processo Civil), para todos os fins legais. Deverá a Curadora imprimi-la diretamente no 
portal e-SAJ do E. Tribunal de Justiça, sem necessidade de comparecimento a Cartório. Ante a 
ausência de patrimônio vultoso de titularidade da interdita, bem como diante da presumida idoneidade 
da Curadora, dispensa-se a prestação de caução para o exercício da curatela (art. 1.745 e art. 1.774, 
do Código Civil). Dispenso ainda a Curadora da prestação de contas de sua administração ante a 
ausência de bens e em face dos benefícios previdenciários auferidos pela interdita serem de pequena 
monta, os quais deverão ser utilizados em benefício da própria curatelada. Sem condenação nos ônus 
de sucumbência por se tratar de processo necessário P.R.I.Ciência ao Ministério Público. São Paulo, 
10 de março de 2018. 
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Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários. São Paulo, 15 de janeiro de 2018 A Diretoria

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais
Ativo   31.12.2017   31.12.2016
Circulante 108.441,55 372.621,34
Disponibilidades 5.042,31 5.347,47
Títulos de Renda Fixa 102.400,00 366.700,00
Contas à Receber - 47,44
Imposto de Renda na Fonte a Compensar 999,24 526,43
Não Circulante 1.129.771,80 824.914,18
Realizável a Longo Prazo 1.129.771,80 824.914,18
Impostos e Contribuições à Recuperar 68.795,29 67.913,21
Depósitos judiciais 36.474,93 36.474,93
Imóveis 1.024.454,14 720.526,04
Contas à Receber 47,44 -
Total do Ativo 1.238.213,35 1.197.535,52

Passivo   31.12.2017   31.12.2016
Circulante 102.926,63 102.131,55
Impostos à Pagar 2.239,43 2.239,43
Contas à Pagar 99.336,98 99.336,98
Provisão para Contribuição Social 1.350,22 555,14
Patrimônio Líquido 1.135.286,72 1.095.403,97
Capital Social 1.657.790,31 1.657.790,31
Reservas de Lucros 136.264,15 134.270,01
Resultados Acumulados (658.767,74) (696.656,35)

Total do Passivo 1.238.213,35 1.197.535,52

Demonstração do Resultado do Exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

  31.12.2017   31.12.2016
Despesas/Receitas Operacionais 70.821,13 9.051,64
Despesas Tributárias (1.189,51) (1.189,51)
Outras Despesas Administrativas (56.899,23) (12.833,60)
Receitas Financeiras 128.909,87 23.074,75
Resultado antes dos Impostos 70.821,13 9.051,64
Provisão para Contribuição Social (11.601,89) (2.076,74)
Provisão para Imposto de Renda (19.336,49) (3.461,22)
Prejuízo Líquido do Exercício 39.882,75 3.513,68
Reserva Legal (1.994,14) (175,68)
Saldo à Disposição da Diretoria 37.888,61 3.338,00

Demonstração das Mutações do Patromônio Líquido em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais
Mutações do Patrimônio Líquido     Capital  Social   Reservas de Lucros   Resultados Acumulados                       Total
Saldo em 31.12.2015 1.657.790,31 134.094,33 (699.994,35) 1.091.890,29
Resultado do Exercício - - 3.513,68 3.513,68
( - ) Reserva Legal - 175,68 (175,68) -
Saldo em 31.12.2016 1.657.790,31 134.270,01 (696.656,35) 1.095.403,97
Resultado do Exercício - - 39.882,75 39.882,75
( - ) Reserva Legal - 1.994,14 (1.994,14) -
Saldo em 31.12.2017 1.657.790,31 136.264,15 (658.767,74) 1.135.286,72

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2017 e 2016  - Em Reais

  31.12.2017   31.12.2016
Atividades Operacionais 39.882,75 3.513,68
Lucro Líquido do Exercício 39.882,75 3.513,68
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (305.282,99) (84.950,50)
Impostos a Compensar (472,81) (500,43)
Imóveis (303.928,10) (84.028,08)
Impostos a Recuperar (882,08) (421,99)
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 795,08 (39.453,61)
Credores Diversos - (40.000,00)
Provisões de Impostos 795,08 546,39
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente a Caixa (264.605,16) (120.890,43)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 372.047,47 492.937,90
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 107.442,31 372.047,47
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente a Caixa (264.605,16) (120.890,43)

receita ajustada, conforme previsto na legislação. A provisão para contribui-
ção social sobre lucro é devida sobre o 4º trimestre de 2017 e será recolhida
no devido prazo. As receitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de
competência. O regime tributário adotado pela sociedade no ano calendário
de 2017 foi o de lucro presumido. O capital social totalmente subscrito e
integralizado, está representado por 1.608.804 ações ordinárias nominati-
vas, sem valor nominal. O lucro líquido apurado em 31 de dezembro de 2017,
fica à disposição da diretoria. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e
equivalentes de caixa, consistem em numerário disponível na sociedade,
saldos em poder de bancos e aplicações de curto prazo. Caixa e equivalen-
tes de caixa incluído na demonstração dos fluxos de caixa são: Caixa e
saldos em bancos = 5.042,31; Aplicações financeiras de curto prazo =
102.400,00; Caixa e equivalentes de caixa = 107.442,31.

São Paulo, 15 de janeiro de 2018

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31 de Dezembro de 2017

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imóveis
próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2017, foram elaboradas de acordo com as disposições contidas nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas estabeleci-
das pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Principais Práticas Contá-
beis - Os títulos de renda fixa estão representados por aplicações de curto
prazo, e registrados ao custo de aquisição.Os depósitos judiciais estão em
garantia de processos de IPTU sobre imóvel. Os imóveis contabilizados no
ativo não circulante estão lançados pelo seu custo de aquisição. A contribui-
ção social sobre o lucro, foi constituída à alíquota de 9% sobre a receita
ajustada, e o imposto de renda foi constituído à alíquota de 15% sobre a

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente
 Maria José Sales Norte - Contadora CRC 1SP060707/O-5

Eventos 
2018 e as 
tendências 

globais
Hugo Bernardo (*)

 

Para começar 
esse texto, vamos 
resgatar a ideia do 
surgimento dos 
principais eventos no 
mundo. Em meados 
do ano 776 a.c, os 
gregos deram início 
aos grandes eventos 
Olímpicos reunindo 
diversos povos

Ao decorrer do tempo, 
evolução e da nossa 
relação segmentada 

por gostos particulares, 
o “evento” se tornou algo 
imprescindível em qualquer 
sociedade.

Uns se organizavam para 
lutas, outros para viagens, 
alguns se juntavam para reu-
niões gastronômicas. Um dos 
exemplos pioneiros de como 
organizar um evento é Tho-
mas Cook, inglês, nascido em 
1808, que teve uma grande 
ideia ao andar de trem pelas 
ferrovias da Europa. 

Ao notar em suas viagens 
que o número de passageiros 
era pequeno devido ao alto 
custo das passagens, propôs 
ao dono da ferrovia reduzir o 
custo do bilhete se trouxesse 
quinhentos passageiros. A 
ideia foi levada adiante e 
Cook conseguiu embarca-los 
com tarifa baixa, levando-
-os para o primeiro evento 
turístico na Inglaterra, pro-
priamente dito.

Atuar com eventos não é 
uma aventura, é lidar com 
anseios e expectativas de 
pessoas que buscam uma 
forma de entretenimento e 
pagam por isso. Pode ser 
sertanejo, rock, viagem, fes-
tivais, tecnologia ou games. 
O setor evoluiu de tal forma 
dando espaço para ferra-
mentas tecnológicas como a 
Eventbrite, que hoje é uma 
das maiores plataformas de 
venda de eventos do mundo, 
presente em 12 países aten-
dendo este setor.

Há 11 anos, quem imagina-
va que iríamos assistir a um 
show ao vivo pela internet, 
entrar em um evento usando 
o QR Code, se conectar com 
os amigos para comentar so-
bre isso, compartilhar uma 
experiência no Instagram e 
ainda comprar uma cerveja 
usando apenas uma pulseira 
cashless? Todos os dados 
que a tecnologia nos pro-
porciona podem ser usados 
para oferecer a melhor ex-
periência aos participantes 
dos eventos atuais, e é isso 
que queremos trazer para 
o mundo.

A tecnologia se tornou um 
ponto crucial para todas as 
áreas de nossa sociedade, 
e a tendência é que mais 
ferramentas surjam para 
melhorar a experiência dos 
usuários. Podemos notar isso 
com os principais eventos 
que acontecem no Brasil e 
no mundo, como Campus 
Party, Comic Con, RD Sum-
mit, HSM Expo, Picnic Brasil, 
IT Fórum, Autocom, entre 
outros. Por outro lado, temos 
uma geração millennials que 
aposta nos grandes eventos 
de música como os festivais 
Lollapalooza, Rock in Rio, 
Meca, Tomorrowland, fes-
tival de Salvador e muitos 
outros.

Por fi m, vale ressaltar que 
as principais tendências ca-
minham da necessidade de 
um público jovem e também 
daqueles que desejam inova-
ção. O mundo agora é digital, 
então quanto mais antenado 
você estiver, melhor será o 
impacto do seu negócio no 
mercado.

(*) - É Country Manager da 
Eventbrite Brasil, plataforma líder 

global em tecnologia para eventos.
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