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Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, 
Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI

CNPJ/MF nº 11.282.212/0001-25

Convocação de Assembleia Geral Extraordinária 
A Serviço de Anestesiologia, Medicina Perioperatória, Dor e Terapia Intensiva S/S Ltda. - SAMMEDI, pessoa jurídica de 
direito privado, CNPJ/MF 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, sala 809, Vila Clementino, São Paulo/SP, convoca todos os sócios para 
Assembleia Geral Extraordinária, a se realizar no dia 28/11/2018, na Rua Machado Bittencourt, 361, auditório 1, São Paulo/SP, 
em 1ª chamada às 18h30, em 2ª chamada às 19h30, e em 3ª e última chamada às 20h30, para, nos termos da cláusula 14ª 
do Contrato Social, deliberar em sede de Assembleia Geral Extraordinária sobre a seguinte ordem do dia: (a) Assuntos internos 
sobre falhas na prestação de serviços; (b) Atuação dos novos sócios; (c) assuntos financeiros de interesse da sociedade; (d) 
assuntos jurídicos de interesse da sociedade; (e) assuntos administrativos da sociedade; (f) 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 sócios. São Paulo, 05/11/2018. Dr. José Maria Correa da Silva - Diretor Presidente.
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1ª Vara da Família e Sucessões – Regional XI - Pinheiros. Edital Geral. Edital: ......./2018. 
EDITAL PARA PUBLICIDADE DE ALTERAÇÃO DE REGIME DE BENS DE CASAMENTO. 
PRAZO: 20 DIAS. O DR. CARLOS SANTA’ANNA, MM. JUÍZ DE DIREITO DESTA 1º VARA DE 
FAMÍLIA E SUCESSÕES DO FORUM REGIONAL DE PINHEIROS XI DA CAPITAL DE SÃO 
PAULO, na forma da lei, a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, 
FAZ SABER que perante este Juízo tramitam os autos nº 1005418-94.2018.8.26.0704 de 
ALTERAÇÃO DO REGIME DE BENS ENTRE OS CÔNJUGES, em que são partes LEVI LOPEZ 
e CLAUDIA FERNANDA TINELLO LOPEZ e que, por intermédio do presente, publicam a sua 
intenção de alterar o regime de bens da atual de Separação Parcial de Bens para o de Comunhão 
Universal de Bens. Dado e passado nesta Capital do Estado de São Paulo, em 12 de novembro 
de 2018. DR. CARLOS SANT’ANNA - Juiz de Direito. Assinado digitalmente - Lei 11.419/2006 

Sainter Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ/MF nº 13.014.912/0001-64

Demonstração Contábil referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017 (valores expressos em reais)

Ativo 2017 2016
Ativo Circulante 3.344.952 5.340.727
Disponível 942 1.093
Creditos 975.000 975.000
Aplicações Financeiras 2.358.607 4.354.231
Impostos a Recuperar 10.403 10.403
Ativo não Circulante 8.050.000 8.050.000
Imobilizado 10.266.297 8.050.000
Total do Ativo 13.611.249 13.390.727

Passivo 2017 2016
Passivo Circulante 22.965 97.586
Obrigações Tributárias 22.965 97.586
Passivo não Circulante 45.000 45.000
Contas a Pagar 45.000 45.000
Patrimônio Líquido 13.543.284 13.248.141
Capital Social 8.600.000 8.600.000
Reservas 4.943.284 4.648.141
Total do Passivo e Patrimônio 13.611.249 13.390.727

Demonstração do Resultado 2017 2016
Receitas liquidas  460.534  1.309.083
Despesas  (24.801)  (51.412)
(=) Lucro antes do imposto de renda  435.733  1.257.671
Imposto de renda e contribuição social  (140.590)  (309.352)
(=) Total do Lucro do Período:  295.143  948.319

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Social

Subscrito Reservas  Total
Saldos em 31/12/2016 8.600.000 4.648.141 13.248.141
Lucro do exercicio 295.143 295.143
Saldo em 31/12/2017 8.600.000 4.943.284 13.543.284

Demonstração de Fluxo de Caixa 2017 2016
Lucro do exercício  295.143  948.319
(Acréscimo)/decrescimo aum.contas a receber (570.000)
(Acréscimo)/decrescimo aplic. financeira 1.995.624  (374.333)
(Acréscimo)/decrescimo imposto a recuperar (10.403)
Acréscimo/(decréscimo) obrigações fiscais (74.621)  (40.409)
Acréscimo/(decréscimo) passivo não exigivel 45.000
(Acréscimo) ativo imobilizado (2.216.297)
Aumento (-)diminuição caixa e equivalentes (151)  (1.826)
saldo incial caixa 1.093  2.919
saldo final do caixa 942  1.093
Variação caixa e equivalentes (151)  (1.826)

1. O Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras foram pre-
paradas de acordo com as normas emanadas da Lei 6.404/76.;
2. O resultado foi apurado pelo regime de competência dos exercíci-
os.; 3. O capital social está representado por 8.600.000 Ações
Nominativas no valor de R$10,00 cada uma.Fabio Ragusa – Diretor; —   Manoel da Mota Silveira Filho – Contador CT/CRC: SP 260.770/O-4

IB CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ(MF) nº 27.842.177/0001-91

BALANÇOS PATRIMONIAIS Em 30 de junho de 2018 e 2017 (Valores em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

Corretora ou exercidos com essa finalidade. São representados por
softwares, registrados pelo custo de aquisição e amortizados pelo método
linear à taxa de 20% a.a. f) Valor de recuperação dos ativos (“Impair-
ment”): Os ativos não financeiros estão sujeitos à avaliação do valor recu-
perável em períodos anuais ou em maior frequência se as condições ou
circunstâncias indicarem a possibilidade de perda dos seus valores. Em 30
de junho de 2018 e 2017, não existem indícios de redução no valor recupe-
rável de ativos não financeiros. g) Ativos e passivos contingentes, provi-
sões e obrigações legais: O reconhecimento, a mensuração e a divulga-
ção dos ativos e passivos contingentes e das obrigações legais são efetu-
ados de acordo com os critérios definidos no CPC 25 – Provisões, Passivos
Contingentes e Ativos Contingentes, aprovados pela Resolução nº 3.823/
09, da seguinte forma: • Ativos contingentes: não são reconhecidos nas
informações financeiras, exceto quando da existência de evidências que
propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais não cabem mais
recursos; Passivos contingentes: são incertos e dependem de eventos
futuros para determinar se existe probabilidade de saída de recursos; não
são, portanto, provisionados, mas divulgados se classificados como perda
possível, e não provisionados nem divulgados se classificamos como per-
da remota. • Provisões: são reconhecidas nas informações financeiras
quando, baseadas na opinião de assessores jurídicos e da Administração,
levando em conta a probabilidade de perda de uma ação judicial ou adminis-
trativa, for provável uma saída de recursos para liquidação das obrigações
e quando os montantes envolvidos sejam mensuráveis com suficiente se-
gurança. As ações relativas a causas trabalhistas e cíveis classificadas
como perdas prováveis pelos assessores jurídicos e pela Administração
são contabilizadas com base na expectativa de perda da Administração e
divulgadas em notas explicativas; e • Obrigações legais (fiscais e
previdenciárias): referem-se a demandas judiciais que estão sendo contes-
tadas a legalidade e a constitucionalidade de tributos e contribuições e são
provisionadas. h) Imposto de renda e contribuição social: A provisão para
o imposto de renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável,
acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$240 no
ano. A provisão para contribuição social está sendo calculada à alíquota de
20%, após efetuados os ajustes determinados pela legislação fiscal. 4.
Caixa e equivalentes de caixa: São representados por disponibilidades em
moeda nacional, cujo vencimento das operações na data de efetiva aplica-
ção seja igual ou inferior a 90 dias, e apresentam risco insignificante de
mudança de valor justo, que são utilizados pela Corretora para gerencia-
mento de seus compromissos de curto prazo:

  2018   2017
Disponibilidades      47        4
Depósitos bancários 8 4
Reservas livres 35 -
Disponibilidades em moedas estrangeiras        4         -
Total caixa e equivalentes de caixa      47        4
5. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos:
a) Títulos e valores mobiliários: Em 30 de junho de 2018 e 2017, os títulos
e valores mobiliários estavam classificados como disponíveis para venda.
O valor de custo e o valor de mercado e a classificação por vencimentos
estavam assim representados:                                              2018

Vencimento
Carteira Própria Acima de 1 ano Mercado  Custo
Letras Financeiras do Tesouro                  785        785     785
Total                  785        785     785

                                             2017
Vencimento

Carteira Própria Acima de 1 ano Mercado  Custo
Letras Financeiras do Tesouro               1.729     1.729  1.729
Total               1.729     1.729  1.729
b) Instrumentos financeiros derivativos: Em 30 de junho de 2018 e 2017
não havia operações com instrumentos financeiros derivativos. 6. Rela-
ções interfinanceiras: Em 30 de junho de 2018 está representado por va-
lores vinculados ao Banco Central do Brasil referente a aumento de capital
social. 7. Outras obrigações   2018   2017
Fiscais e previdenciárias      59      39
Impostos e contribuições a recolher 59 39
Diversas      67      12
Despesas com pessoal 52 -
Outras despesas administrativas 15 12
8. Patrimônio Líquido: a. Capital Social: O capital social no montante de
R$ 3.600 (R$ 1.800 em 2017), está representado por 3.600.000 cotas
(1.800.000 cotas em 2017), totalmente integralizada por cotistas domicilia-
dos no país. Em 06 de março de 2018 foi deliberado o aumento de capital
social no montante de R$ 800, passando de R$ 1.800 para R$ 2.600, medi-
ante a emissão de 800.000 (oitocentos mil) cotas. Este processo foi apro-
vado pelo Banco Central do Brasil em 19 de março de 2018. Em 27 de junho
de 2018 foi deliberado o aumento de capital social no montante de R$ 1.000,
passando de R$ 2.600 para R$ 3.600, mediante a emissão de 1.000.000
cotas. Este processo está em fase de aprovação pelo Banco Central do
Brasil. 9. Composição de saldos relevantes da demonstração de resulta-

Ativo                                                  . N E   2018   2017
Ativo Circulante
Disponibilidades 4 47 4
Créditos vinculados - dep. Banco Central 6 1.000 -
Diversos 6 -
Despesas antecipadas      12         -

Total do ativo circulante  1.065        4
Ativo não circulante
Realizável a longo prazo
Carteira própria - TVM 5     785  1.729

Imobilizado
Outras imobilizações de uso 132 -
(-) Depreciações acumuladas     (15)         -

3.d     117         -
Intangível
Ativos Intangíveis 9 1
(-) Amortização acumulada       (1)         -

3.e        8        1
Total do ativo não circulante     910  1.730
Total do ativo  1.975  1.734

Passivo e patrimônio líquido                . N E   2018   2017
Passivo circulante
Fiscais e previdenciárias 59 39
Diversas      67      12

7     126       51
Patrimônio líquido
Capital social:
De domiciliados no país 8 3.600 1.800

Prejuízos acumulados (1.751)    (117)
Total do patrimônio líquido  1.849  1.683
Total do passivo e do patrimônio líquido  1.975  1.734

Demonstrações dos Resultados N E   2018   2017
Receita de intermediação financeira
Resultado de operações com TVM 24 3
Resultado de operações de câmbio     131         -

Resultado bruto da intermediação financeira 155 3
Outras (despesas)/receitas operacionais
Receitas de prestação de serviços 64 -
Despesas de pessoal 9 (534) (101)
Outras despesas administrativas 10 (427) (19)
Despesas tributárias (23) -
Outras receitas operacionais        1         -

   (919)    (120)
Resultado oper. antes da trib. s/lucro e partic.    (764)    (117)
Prejuízo do semestre    (764)    (117)
(Prejuízo) por mil cotas - R$ (0,21) (0,06)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Prejuízos

  Social Acumulados        Total
Saldo do início do semestre 29/05/17 - - -
Integralização de capital 1.800 - 1.800
Prejuízo do semestre           -            (117)        (117)

Saldo no fim do semestre 30/06/17     1.800            (117)      1.683
Mutações do semestre 1.800 (117) 1.683
Saldo do início do semestre 01/01/18 1.800 (987) 813
Aumento de capital 1.800 - 1.800
Prejuízo do semestre           -            (764)        (764)

Saldo no fim do semestre 30/06/18    3.600         (1.751)      1.849
Mutações do semestre 1.800 (764) 1.036

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Fluxos de caixa das atividades operacionais   2018   2017
Prejuízo do semestre (764) (117)
Depreciações e amortizações        9         -

   (755)    (117)
Variação de ativos e obrigações
(Aum.) redução em TVM e instrum. financ. derivativos (61) (1.729)
(Aumento) redução em relações interfinanceiras (1.000) -
(Aumento) redução de outros créditos (3) -
(Aumento) redução de outros valores e bens (2) -
Aumento (redução) em outras obrigações 59 51
Imposto de renda e contribuição social pagos       (1)         -

(1.008) (1.678)
Caixa líquido aplicado das atividades operacionais (1.763) (1.795)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Inversões em imobilizado de uso (7) -
Inversões líquidas no intangível       (2)       (1)
Caixa líquido aplicado nas atividades de invest.       (9)       (1)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela integralização de capital  1.800  1.800
Caixa líquido proveniente das atividades de financ. 1.800 1.800
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa      28        4
Caixa e equivalentes de caixa no início do semestre 19 -
Caixa e equivalentes de caixa no fim do semestre      47        4
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa      28        4Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis

1. Contexto operacional: A IB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores
Mobiliários Ltda. (“Corretora”), iniciou suas atividades em 29 de maio de
2017, e foi autorizado para funcionamento pelo Banco Central do Brasil em
21 de dezembro de 2017. Tem por objeto social: a) comprar e vender títulos
e valores mobiliários por conta própria e de terceiros, observada regulamen-
tação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e pelo Banco
Central do Brasil (“BACEN”) nas suas respectivas áreas de competências;
b) intermediar operações de câmbio; c) realizar operações no mercado de
câmbio, conforme legislação em vigor; d) realizar operações compromissa-
das; e) prestar serviços de intermediação e de assessoria ou assistência
técnica, em operações e atividades nos mercados financeiros e de capi-
tais; f) exercer outras atividades expressamente autorizadas, em conjunto,
pelo BACEN e pela CVM. 2. Base de apresentação e elaboração das de-
monstrações contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, requeridas para o semestre findo em 30 de junho de 2018 e 2017,
as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Soci-
edades por Ações - Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis nº 11.638/07 e
11.941/09, além das normas do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e do
BACEN. Foram adotados para fins de divulgação os pronunciamentos, as
orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (“CPC”) homologados pelos órgãos reguladores relacionados ao
processo de convergência contábil internacional que foram aprovados pelo
CMN e BACEN e estão consubstanciados no Plano Contábil das Institui-
ções do Sistema Financeiro Nacional (“COSIF”). A autorização para conclu-
são das demonstrações contábeis foi dada pela Administração em 31 de
julho de 2018. 3. Resumo das principais práticas contábeis: As principais
práticas contábeis são assim resumidas: a) Apuração do resultado: As
receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. b)
Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem as disponibilidades em mo-
eda nacional, os depósitos bancários disponíveis e títulos e valores mobi-
liários, com conversibilidade imediata ou com prazo original igual ou inferior
a noventa dias, conforme prevê a Resolução BACEN nº 3.604/08. c) Títulos
e valores mobiliários: Os títulos e valores mobiliários são classificados de
acordo com a intenção de negociação, pela Administração, independente
dos prazos de vencimentos dos papéis, em três categorias específicas,
atendendo aos seguintes critérios de contabilização: (i) Títulos para nego-
ciação - adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente nego-
ciados, sendo que os rendimentos auferidos e o ajuste ao valor de mercado
são reconhecidos em contrapartida ao resultado do exercício. Os títulos
classificados nessa categoria são apresentados no ativo circulante do
balanço patrimonial, independentemente do prazo de vencimento; (ii) Títu-
los mantidos até o vencimento - adquiridos com a intenção e capacidade
financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento, são avalia-
dos pelos custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em
contrapartida ao resultado do exercício; e (iii) Títulos disponíveis para
venda - que não se enquadrem como para negociação nem como mantidos
até o vencimento, e são registrados pelo custo de aquisição com rendimen-
tos apropriados a resultado e ajustados pelo valor de mercado em
contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, deduzidos dos efei-
tos tributários. O valor de mercado dos títulos públicos é apurado segundo
Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capi-
tais - ANBIMA, que determina o valor líquido provável de realização através
de parâmetros que compreendem, entre outros, o preço médio de negocia-
ção para títulos e valores mobiliários semelhantes em relação aos prazos
de pagamento e vencimento. d) Imobilizado de uso: São registrados pelo
custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear, com
base em taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos
bens segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária,
sendo de 20% a.a. para “Sistema de Processamento de Dados” e de 10%
a.a. para as demais contas. e) Intangível: São registrados os direitos adqui-
ridos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da

Demonstrações dos Resultados Abrangentes
  2018   2017

Resultado do semestre    (764)    (117)
Resultado abrangente do semestre    (764)    (117)

do: a) Despesas com pessoal   2018   2017
Despesas com honorários (139) (82)
Despesas com proventos (209) -
Despesas com encargos sociais (103) (19)
Despesas com benefícios (81) -
Despesas com estagiários (1) -
Despesas com treinamento       (1)         -

   (534)    (101)
b) Outras despesas administrativas   2018   2017
Despesas com aluguel (32) (12)
Despesas com comunicações (16) -
Despesas com manutenção e conservação (15) -
Despesas com processamento de dados (166) -
Despesas com serviços técnicos especializados (131) (7)
Outras despesas administrativas      (67)         -

   (427)      (19)
10. Gerenciamento da estrutura de capital: O gerenciamento de capital
tem como objetivo a constante avaliação de nossa disponibilidade de recur-
sos financeiros e patrimoniais necessários às atividades operacionais,
atendendo a Resolução 4.557 de 23/02/2017 do Banco Central do Brasil.
Define-se gerenciamento de risco de capital como o processo contínuo de
monitoração e controle de capital mantido pela Corretora, avaliação da ne-
cessidade de capital para fazer face aos riscos que a Corretora está sujeita
e necessidade de capital considerando os objetivos estratégicos da mes-
ma. Risco operacional: A Corretora adota a política de gerenciamento de
risco operacional, em conformidade com a Resolução 4.557 de 23/02/2017,
que considera risco operacional como a possibilidade da ocorrência de
perda resultante de eventos externos ou de falhas, deficiências ou
inadequação de processos internos, pessoas ou sistemas. O monitoramen-
to dos riscos operacionais é realizado continuamente por meio de registros
de eventos de perdas, garantindo que os eventos relacionados a esse risco
sejam identificados e reportados. Risco de mercado: A Corretora se encon-
tra apta a atender as exigências da Resolução nº 4.557/17que trata da
estrutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos estabeleci-
dos. O Risco de mercado implica no monitoramento e revisão da exposição
a todos os riscos geradores de perdas potenciais de valor de instrumentos
ou produtos financeiros provenientes de movimentos dos mercados relaci-
onados aos produtos oferecidos pela IB. Também na análise de contrapar-
tes, designação de taxas de risco internas e estabelecimento de limites de
remessas. Risco de Liquidez: Visando o atendimento a Resolução nº 4557/
17 do Banco Central do Brasil, a Corretora considera risco de liquidez a
possibilidade de a instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas
obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, incluindo as de-
correntes de vinculação de garantias, sem afetar suas operações diárias e
sem incorrer em perdas significativas e também conseguir negociar a preço
de mercado uma posição, devido ao seu tamanho elevado em relação ao
volume normalmente transacionado ou em razão de alguma descontinuida-
de no mercado. 11. Limites operacionais: Limites operacionais: Os limites
mínimos de patrimônio líquido compatível com o grau de risco decorrente da
exposição das financeiras (Acordo da Basileia) e limites máximos de diver-
sificação de risco e aplicação de recursos no ativo permanente são apura-
dos conforme critérios estabelecidos pela Resolução nº 2.723/00 do CMN
Em 30/06/2018 os limites operacionais estão devidamente atendidos, com
confortável margem reportada entre o Patrimônio de referência e o mínimo
exigido para o RWA. A situação em relação ao risco da exposição das ope-
rações financeiras, está assim representada:   2018
Ativos ponderados pelo risco RWA (Risk Weighted Asset) 6.882
Patrimônio de referência para comparação com RWA 841
Patrimônio de referência mínimo exigido para o RWA 594
Índice de Basileia 12,22%

A DIRETORIA
REINALDO DANTAS - Contador CRC 1 SP 110330/O-6

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da IB Corretora de
Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários Ltda (“Corretora”) que compreendem
o balanço patrimonial em 30 de junho de 2018 e as respectivas demonstra-
ções do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo nessa data, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras aci-
ma referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-
tes, a posição patrimonial e financeira da Corretora em 30 de junho de 2018,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o período
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação à Corretora de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem ressalva.
Outros assuntos: Conforme mencionado na nota explicativa nº 1 (contexto
operacional), a Corretora está em fase inicial de suas operações e as de-
monstrações financeiras estão sendo apresentadas e foram preparadas no
pressuposto da continuidade normal de suas atividades. Nossa opinião não
contém modificação em virtude desse assunto. Responsabilidade da admi-
nistração pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financei-
ras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às

Corretoras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das de-
monstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a Corretora continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não
ser que a administração pretenda liquidar a Corretora ou cessar suas ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra-
mento das operações. Os responsáveis pela administração da Corretora
são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elabo-
ração das demonstrações financeiras. Responsabilidade do auditor pela
auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opi-
nião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma ga-
rantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções rele-
vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro
e são consideradas relevantes quando individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões eco-
nômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
financeiras.Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profis-
sional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demons-
trações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro,
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais
riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente

para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção re-
levante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi-
cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos entendi-
mento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
da Corretora. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e
a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza significativa em rela-
ção a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em
relação à capacidade de continuidade operacional da Corretora. Se con-
cluirmos que existe incerteza significativa devemos chamar atenção em
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demons-
trações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulga-
ções forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar a Corretora a não mais se manter em
continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequa-
da. • Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito,
entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das
constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiênci-
as significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos. Ribeirão Preto SP, 22 de outubro de 2018.

BLB Auditores Independente - CRC 2SP023165/O-2
Rodrigo Garcia Giroldo - CRC 1SP222658/O-9

Madeira Energia S.A. - Mesa
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunir em Assembleia Geral
Extraordinária, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 29 de novembro de 2018, às 10:00 horas, na 
sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, nº 4.777, 
6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) aumento de capital da 
Companhia no valor de até R$ 130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais), mediante a emissão de até
301.274.623 de novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,4315
cada, a serem integralizadas  em moeda corrente do País, para fins de integralização na Santo Antônio Energia 
S.A. (“SAE”), em moeda corrente nacional; e (ii) instrução de voto da Companhia na condição de acionista da 
Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências
cabíveis para a efetivação do aumento do capital social de sua subsidiária integral, conforme item “i” acima.
Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os
respectivos instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, 
do Estatuto Social, sob a referência “Assembleia Geral Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de 
antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 14 de novembro de 2018. 

Madeira Energia S.A. - Mesa. Felipe Montoro Jens - Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 29/11/2018 às 08h55/2º Público Leilão: 30/11/2018 às 12h00

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Rua Tenen-
te Negrão, 140, 3° andar, CEP: 04530-030, São Paulo/SP, autorizado por BANCO INTER 
S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos 
termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Finan-
ciamento Imobiliário, o seguinte imóvel urbano: Prédio com a área construída de 68,00m², 
situado na Rua Dom João Batista Neri, n° 180, n° 29° Subdistrito - Santo Amaro, e seu terreno 
medindo 5,80m, de frente, igual metragem nos fundos, por 16,59m de ambos os lados, da 
frente aos fundos, confrontando-se do lado direito com a casa n° 174, do lado esquerdo com 
a casa n° 184 ambas da mesma rua, e nos fundos com João Pereira da Silva. Contribuinte: 
173.296.0002 -3. Imóvel devidamente matriculado no 11° Cartório de Registro de Imóveis da 
Comarca de São Paulo/SP, sob n° 214.640. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR:  R$ 471.506,20 
(Quatrocentos e Setenta e Um Mil, Quinhentos e Seis Reais e Vinte Centavos); 2º PÚBLI-
CO LEILÃO: R$ 216.000,00 (Duzentos e Dezesseis Mil Reais). O arrematante pagará à vis-
ta, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, im-
postos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que ven-
cerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. 
Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 
30 da lei 9.514/97. Fica a Fiduciante MARIANA CASTRO DIAS, CPF nº 410.624.078-57 e CI 
nº 42.941.215-0-SSP/SP, intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) 
fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, 
incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, 
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço 

sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo 
valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo  27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já 
tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão 
obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.sold.com.br.

Mude suas 
atitudes

Maristela Negri Marrano(*)

Imagine-se sentado 

na beira de um lago, 

observando o banho do 

bem-te-vi

Ele simplesmente se en-
trega ao momento e após 
um voo rasante depara-se 

com a água. Aproveita o instante 
presente, não reclama se a água 
está fria ou quente demais, 
simplesmente se banha. A na-
tureza nos ensina que o agora 
alimenta as experiências do que 
vem a seguir. Seja o que for que 
acreditamos, isso vira verdade 
para nós. 

Criamos determinados pa-
drões de pensamentos, os quais 
se tornam a nossa realidade 
e, às vezes, ela é pautada em 
lamentações, reclamações, viti-
mizações, pessimismo perante a 
vida. Wallace Liimaa, coaching 
quântico, nos alerta: “Se o seu 
canal mental está na frequência 
da reclamação e da vitimização, 
você vai continuar atraindo 
situações e experiências para a 
sua vida que vão reforçar esse 
padrão. A ciência comprova que 
atraímos para a nossa vida aquilo 
que somos e acreditamos”.

E aí afi rmamos e cantamos Do-
rival Caymmi: “Eu nasci assim, 
eu cresci assim, eu sou mesmo 
assim, vou ser sempre assim...”. 

Nos acomodamos e não que-
remos sair da zona de conforto 
e nossa mente continua na 
frequência da reclamação e 
da vitimização, concentrando 
toda a atenção em olhar para o 
problema em vez de olhar para 
a solução. Sintonize sua mente 
em soluções e acredite: elas, de 
fato, são possíveis. 

John Milton, poeta e intelec-
tual inglês, já dizia: “A mente é 
um lugar em si mesma, e em si 
mesma pode fazer do céu, um 
inferno, e do inferno, um céu”. 
Pois bem, creio que todos nós 
preferimos fazer de nossa mente 
um céu. Para tanto, faz-se neces-
sário ter consciência dos nossos 
padrões de pensamento e ciência 
de que os mesmos podem ser 
mudados, graças à neuroplasti-
cidade (capacidade do cérebro 
de se adaptar a novas situações) 
e a neurogênese (nascimento de 
novos neurônios).

Então, o que fazer? Treine 
sua mente para criar novos há-
bitos, desenvolva uma atitude 
proativa e otimista perante a 
vida, saindo das reclamações, 
lamentações e vitimizações. 
Desapegue de verdades pré-
-concebidas, pois é em nossa 
própria mente que as mudanças 
acontecem. Já falava Gandhi: 
“Seja a mudança que você quer 
ver no mundo”. Queria dizer 
que a mudança começa dentro 
de cada um de nós!

Convite para hoje: Mude a 
forma predominante como pensa 
e se abra para as infi nitas pos-
sibilidades.

Gratidão! 

(*) - É sócia diretora do Centro 
de Longevidade e Atualização de 

Piracicaba, pós-graduada
em Neurociências aplicadas a 

longevidade (UFRJ) e mestre em 
Educação Física pela Unimep.

(maristela@centroclap.com.br).

www.netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança, ou ligue para

T : 3043-4171
netjen@netjen.com.br
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