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QUARTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2019

ALTERAÇÃO DE FUNÇÃO
Alteração de Função de funcionário com redução salarial, como pro-
ceder? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE DESCONTAR PARCELA DE EMPRÉSTIMO NO 
RECIBO DE FÉRIAS? 

Esclarecemos que não há previsão legal expressa, mas entende-se 
que desde que o empregado tenha autorizado, expressamente 
esse desconto nas férias, a empresa pode efetuá-lo, salvo pre-
visão em contrário em convenção coletiva.

ACIDENTE DE TRABALHO
Funcionário sofre acidente de trabalho com emissão da CAT, a empresa 
é obrigada a arcar com despesas de exames médicos e gastos com 
medicamentos? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

CONTRATAÇÃO DE ESTRANGEIROS
Existe algum tratamento diferenciado para a contratação de estran-
geiros? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FLUXO INCONSTANTES DE FUNCIONÁRIOS
Empresa possui atividade de Safra, entre os meses de dezembro a 
maio/junho, com fluxo inconstante de funcionários, como proceder 
com a implantação da CIPA? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

TRABALHADOR AUTÔNOMO CONTÍNUO
Trabalhador autônomo que trabalhar todos os dias da semana 
(segunda a sábado) recebendo mensalmente em RPA, gera vínculo 
empregatício? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FÉRIAS EM DOBRO APÓS AUXÍLIO MATERNIDADE
Funcionária terminou o auxílio maternidade, porém teve vencimento 
de férias durante o período, temos que pagar em dobro, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraor-
dinária, a realizar-se no dia 25 de fevereiro de 2019, às 10 horas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Presidente 
Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, Parte, Bloco 02, 11º 
andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila 
Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), para deliberarem sobre a seguinte ordem do 
dia: 1. Em atendimento a exigências formuladas pelo Banco Central do Brasil e pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, 
bem como para adequação do Estatuto Social da Companhia ao Regulamento do Nível 1 de Governança Corporativa delibe-
rar sobre: (i) alterar a redação do artigo 7º do Estatuto Social da Companhia para dele expressamente constar a instituição 
fi nanceira em que serão mantidas as contas de depósito relativas às ações da Companhia; (ii) alterar a redação do artigo 9º, 
alínea (ix) do Estatuto Social da Companhia para dele expressamente constar que tratam-se de operações de resgate, amor-
tização e reembolso de ações da Companhia;  (iii) alterar o artigo 10, parágrafo primeiro e artigo 21, parágrafos terceiro e 
quinto do Estatuto Social, para deles constar que os acordos de acionistas da Companhia foram submetidos previamente ao 
Banco Central do Brasil;  (iv) alterar o artigo 20 do Estatuto Social, Companhia, a fi m de (i) constar no parágrafo primeiro que, 
no mínimo 2 (dois) ou 20% (vinte por cento) dos membros do Conselho de Administração, o que for maior, deverão ser Con-
selheiros Independentes; (ii) incluir o parágrafo terceiro para prever que, quando, o cálculo percentual da quantidade de Con-
selheiros Independentes gerar um número fracionário, a Companhia deverá proceder ao arredondamento para o número in-
teiro imediatamente superior; e (iii) excluir do parágrafo quinto a expressão “salvo se diversamente deliberado pela Assem-
bleia Geral ou pelo Conselho de Administração, conforme o caso”;  (v) reforma parcial do artigo 40, alíneas (e) e (f) do Esta-
tuto Social da Companhia a fi m de constar expressamente o limite máximo da reserva estatutária, bem como excluir a pre-
visão de Reserva para Integridade de Patrimônio Líquido; e (vi) reforma parcial do artigo 42 do Estatuto Social para esclare-
cer que tal dispositivo se refere à alienação de controle da Companhia a terceiro, a título oneroso, mantendo o restante do 
artigo inalterado;  2. Deliberar sobre a reforma parcial do artigo 21, parágrafo terceiro, do Estatuto Social da Companhia para 
alterar o quórum de instalação de reuniões do Conselho de Administração;  3. Deliberar sobre a reforma parcial do artigo 24, 
alíneas (f), (g), (h), (j) e (k) do Estatuto Social da Companhia, a fi m de alterar o valor mínimo a partir do qual as seguintes ope-
rações dependerão de autorização do Conselho de Administração da Companhia: (i) participação e alienação da participação 
em outras sociedades não integrantes do conglomerado BMG; (ii) alienação de bens do ativo permanente e constituição de 
ônus reais sobre ativos imobilizados; (iii) contratação de operações que envolvam alienação de bens móveis de titularidade 
da Companhia, exceto para operações de cessão de créditos pela Companhia; (iv) contratação de operações de captação de 
recursos no mercado local ou internacional; e (v)  formalização de contratos com terceiros, não relacionados ao curso normal 
dos negócios, tendo a Companhia como contratante, tais como contratos de prestação de serviços e afi ns; 4. Deliberar sobre 
a reforma parcial do artigo 34 do Estatuto Social da Companhia para alterar a composição do Comitê de Remuneração, Pes-
soas e Governança da Companhia; e 5.  Consolidação do Estatuto Social, caso aprovadas as alterações acima mencionadas. 
Instruções Gerais: Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à disposição dos Acionistas no site de relações 
com investidores da Companhia (http://bancobmg.mzweb.com.br/), bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br). Para exer-
cer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à Assembleia com os seguintes documentos:  (i) acionistas pessoas físi-
cas: documento de identifi cação com foto; (ii) acionistas pessoas jurídicas: documento de identifi cação com foto do represen-
tante legal; cópia autenticada da última consolidação do estatuto/contrato social; e cópia autenticada do comprovante de 
eleição dos diretores/administradores; (iii) procuradores: documento de identifi cação com foto do procurador; procuração 
com fi rma reconhecida em cartório; e, no caso de representação de pessoa jurídica, cópias autenticadas do contrato/estatu-
to social e comprovante de eleição dos diretores/administradores. 

São Paulo, 08 de fevereiro de 2019.
Bernard Camille Paul Mencier 

Presidente do Conselho de Administração

BANCO

BANCO BMG S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 25 de fevereiro de 2019, às 13:00 horas, na sede da Companhia, localizada na Ave-
nida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01; Sala 102, Parte, Bloco 02, 10º andar; Sala 112, 
Parte, Bloco 02, 11º andar; Sala 131, Bloco 01, 13º andar; Sala 141, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, 
CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 1. Criação do cargo de Presidente de Honra do Conselho de Administração da Companhia, com 
consequente alteração do artigo 20 do Estatuto Social da Companhia. 2. Eleição do Sr. Flavio Pentagna Guimarães para 
o cargo de Presidente de Honra do Conselho de Administração da Companhia, caso aprovada a sua criação. 3. Ciência 
do pedido de renúncia do Sr. Flávio Pentagna Guimarães Neto ao cargo de membro do Conselho de Administração da 
Companhia. 4. Eleição do Sr. Ricardo Annes Guimarães como novo membro do Conselho de Administração da Compa-
nhia. 5. Consolidação do Estatuto Social em decorrência da alteração estatutária indicada no item 1 acima. Instru-
ções Gerais: Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à disposição dos Acionistas no site de relações com 
investidores da Companhia (http://bancobmg.mzweb.com.br/), bem como no site da CVM (www.cvm.gov.br). Para 
exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à Assembleia com os seguintes documentos: (i) acionistas pes-
soas físicas: documento de identifi cação com foto; (ii) acionistas pessoas jurídicas: documento de identifi cação com 
foto do representante legal; cópia autenticada da última consolidação do estatuto/contrato social; e cópia autentica-
da do comprovante de eleição dos diretores/administradores; (iii) procuradores: documento de identifi cação com foto 
do procurador; procuração com fi rma reconhecida em cartório; e, no caso de representação de pessoa jurídica, cópias 
autenticadas do contrato/estatuto social e comprovante de eleição dos diretores/administradores. São Paulo, 08 de fe-
vereiro de 2019. Bernard Camille Paul Mencier - Presidente do Conselho de Administração.

BANCO

Reserva do Golfe Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/MF nº 12.948.723/0001-04 – Rua Ezequiel Freire, nº 35 – 12º Andar – Santana – São Paulo/SP – CEP 02.034-000

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2012 e 2011 (Valores expressos em Reais - R$)

Balanço Patrimonial Demonstração de Resultado

1) Contexto Operacional: As Operações da Empresa tem por objeto, o 
planejamento, desenvolvimento, promoção, incorporação e venda de lotes 
e de unidades autônomas de Empreendimentos Imobiliários. 2) Elabora-
ção das Demonstrações Financeiras e Praticas Contabeis: A contabili-
dade e as Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as 
práticas contabeis adotadas no Brasil, disposições da lei 6.404/76 e legis-
lação complementar. 2.1) Receitas e Despesas: As Receitas e Despesas 
sao apropriadas obedecendo ao regime de competencia. 2.2) Imposto 
de Renda e Contribuição Social: A Empresa possui prejuizos fiscais 
acumulados e base negativa de contribuição social. 3 Capital Social: 
O capital social é de R$ 4.703.450,40, representado por 10.000.000 
milhões de ações, todas nominativas e sem valor nominal, dentre as 
quais, 5.000.000 de ações ordinárias classe “A”; 2.500.000 ações ordi-
nárias nominativas classe “B” e 2.500.000 ações nominativas classe “C”.

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas: em obediência as disposições legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação de V.Sas., As Demonstrações Financeiras relativas aos Exercícios Sociais findos em 31 de dezembro 
de 2012 e 2011. Colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas., para quaisquer informações que façam necessárias. São Paulo, 06 de Março de 2013. A Diretoria

Ativo 2012 2011
Ativo Circulante 3.808.787,04 3.814.761,73
Bancos 1.774,53 7.749,22
Imoveis a Comercializar 3.805.899,00 3.805.899,00
Contas Correntes 1.042,36 1.042,36
Impostos a Recuperar 71,15 71,15
Ativo Não Circulante 8.400,00 10.200,00
Imobilizado 8.400,00 10.200,00
Total do Ativo 3.817.187,04 3.824.961,73
Passivo 2012 2011
Passivo Circulante 6.996,73 4.996,73
Contas a Pagar 6.880,20 4.880,20
Obrigações Tributarias 116,53 116,53
Passivo Não Circulante 766.000,00 760.000,00
Contas Correntes 6.000,00 –
Aporte para Futuro Aumento de Capital 760.000,00 760.000,00
Patrimônio Líquido 3.044.190,31 3.059.965,00
Capital Social 4.703.450,40 4.703.450,40
Prejuizo Acumulado (1.659.260,09) (1.643.485,40)
Total do Passivo 3.817.187,04 3.824.961,73

2012 2011
Receita Bruta de Vendas – 911.617,73
Dedução Das Vendas – (33.274,05)
Impostos e Contribuições – (33.274,05)
Receita Liquida das Vendas – 878.343,68
Rescisões de Contrato – 1.385.455,53
Prejuizo Bruto – (507.111,85)
Despesas (Receitas) Operacionais (15.774,69) (1.111.312,72)
Vendas – (223.533,41)
Administrativas (14.740,99) (847.997,72)
Financeiras (640,75) (1.203,41)
Tributarias (392,95) (53.887,39)
Receitas Financeiras – 15.309,21
Prejuizo Operacional (15.774,69) (1.618.424,57)
Contribuição Social – (11.223,30)
Imposto de Renda – (13.837,53)
Prejuizo Liquido do Exercicio (15.774,69) (1.643.485,40)

2012 2011
Prejuizo do Exercicio (15.774,69) (1.643.485,40)
Depreciação Acumulada 1.800,00 1.800,00
Result.Operacional de Caixa no Periodo (13.974,69) (1.641.685,40)
Variação em Contas a Pagar 2.000,00 4.880,20
Variação Impostos a Recuperar – (71,15)
Variação Impostos a Pagar – 116,53
Total Fluxo de Caixa Operacional (11.974,69) (1.636.759,82)
Atividade de Investimento
Variação Imobilizado – (12.000,00)
Total Atividade de Investimento – (12.000,00)
Atividade de Financiamento
Variação Aporte Futuro Aumento Capital – 760.000,00
Variação Conta Corrente Sócios 6.000,00 (1.042,36)
Variação Capital a Integralizar – 602.990,40
Total Atividade de Financiamento 6.000,00 1.361.948,04
(=) Caixa Gerado no Negocio (5.974,69) (286.811,78)
Saldo Inicial 7.749,22 294.561,00
Saldo Final 1.774,53 7.749,22

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Capital Social Capital a Integralizar Prejuizo do Exercicio Prejuizo Acumulado Total
Saldo em 31.12.2010 4.703.450,40 (602.990,40) – – 4.100.460,00
Integralizaçao de Capital – 602.990,40 – – 602.990,40
Prejuizo do Exercicio – – (1.643.485,40) – (1.643.485,40)
Transferência do Prejuizo Acumualdo – – 1.643.485,40 (1.643.485,40) –
Saldo em 31.12.2011 4.703.450,40 – – (1.643.485,40) 3.059.965,00
Prejuizo do Exercicio – – (15.774,69) – (15.774,69)
Transferência do Prejuizo Acumualdo – – 15.774,69 (15.774,69) –
Saldo em 31.12.2012 4.703.450,40 – – (1.659.260,09) 3.044.190,31

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

 Frederico Ribeiro Krakauer – Diretor Presidente Serafim Scigliano Neto – Contador TC CRC 1SP 045.039/O-6

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras

Reserva do Golfe Empreendimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 12.948.723/0001-04 – Rua Ezequiel Freire, nº 35 – 12º andar – Santana – São Paulo/SP – CEP 02034-000

Demonstrações Financeiras referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Valores expressos em Reais – R$)

Balanço Patrimonial

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras

Demonstração dos Fluxos de Caixa Demonstração de Resultado

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Relatório da Diretoria – Senhores Acionistas: Em obediência as disposições legais e estatutárias, vimos submeter a apreciação de V. Sas., As Demonstrações Financeiras relativas aos Exercícios Sociais findos em 31/12/2013 e 
2012. Colocamo-nos ao inteiro dispor de V. Sas., para quaisquer informações que façam necessárias. São Paulo, 06/03/2014.

1. Contexto Operacional – As Operações da Empresa tem por objeto, o 
planejamento, desenvolvimento, promoção, incorporação e venda de lotes 
e de unidades autônomas de Empreendimentos Imobiliários. 2. Elaboração 
das Demonstrações Financeiras e Praticas Contabeis – A contabilidade 

Ativo 2013 2012
Ativo Circulante 3.809.512,60 3.808.787,04
.Bancos 1.500,09 1.774,53
.Imoveis a Comercializar 3.805.899,00 3.805.899,00
.Contas Correntes 2.042,36 1.042,36
.Impostos a Recuperar 71,15 71,15
Ativo Não Circulante 6.600,00 8.400,00
.Imobilizado 6.600,00 8.400,00
Total do Ativo 3.816.112,60 3.817.187,04
Passivo 2013 2012
Passivo Circulante 13.246,73 6.996,73
.Contas a Pagar 13.130,20 6.880,20
.Obrigações Tributarias 116,53 116,53
Passivo Não Circulante 776.050,00 766.000,00
.Contas Correntes 16.050,00 6.000,00
.Aporte para Futuro Aumento de Capital 760.000,00 760.000,00
Patrimônio Líquido 3.026.815,87 3.044.190,31
.Capital Social 4.703.450,40 4.703.450,40
.Prejuizo Acumulado (1.676.634,53) (1.659.260,09)
Total do Passivo 3.816.112,60 3.817.187,04

2013 2012
Despesas (Receitas) Operacionais (17.374,44) (15.774,69)
Administrativas (16.309,81) (14.740,99)
Financeiras (948,88) (640,75)
Tributarias (115,75) (392,95)
Prejuizo Liquido do Exercicio (17.374,44) (15.774,69)

2013 2012
Prejuizo do Exercicio (17.374,44) (15.774,69)
Depreciação Acumulada 1.800,00 1.800,00
Resultado Operacional de Caixa no Período (15.574,44) (13.974,69)
Variação em Contas a Pagar 6.250,00 2.000,00
Total Fluxo de Caixa Operacional (9.324,44) (11.974,69)
Atividade de Financiamento
Variação Conta Corrente Sócios 9.050,00 6.000,00
Total Atividade de Financiamento 9.050,00 6.000,00

Capital Social Capital a Integralizar Prejuizo do Exercicio Prejuizo Acumulado Total
Saldo em 31/12/2011 4.703.450,40 – – (1.643.485,40) 3.059.965,00
Prejuízo do Exercício – – (15.774,69) – (15.774,69)
Transferência Prejuízo Acumulado – – 15.774,69 (15.774,69) –
Saldo em 31/12/2012 4.703.450,40 – – (1.659.260,09) 3.044.190,31
Prejuízo do Exercício – – (17.374,44) – (17.374,44)
Transferência Prejuízo Acumulado – – 17.374,44 (17.374,44) –
Saldo em 31/12/2013 4.703.450,40 – – (1.676.634,53) 3.026.815,87

2013 2012
(=) Caixa Gerado no Negocio (274,44) (5.974,69)
Saldo Inicial 1.774,53 7.749,22
Saldo Final 1.500,09 1.774,53

Frederico Ribeiro Krakauer – Diretor Presidente
Serafim Scigliano Neto – TC – CRC 1SP 045.039/O-6

e as Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com as prá-
ticas contabeis adotadas no Brasil, disposições da lei 6.404/76 e legisla-
ção complementar. 2.1) Receitas e Despesas: As Receitas e Despesas sao 
apropriadas obedecendo ao regime de competencia. 2.2) Imposto de Renda 
e Contribuição Social: A Empresa possui prejuizos fiscais acumulados e 
base negativa de contribuição social. 3. Capital Social – O capital social é 

de R$ 4.703.450,40, representado por 10.000.000 milhões de ações, todas 
nominativas e sem valor nominal, dentre as quais, 5.000.000 de ações 
ordinárias classe “A”; 2.500.000 ações ordinárias nominativas classe “B” e 
2.500.000 ações nominativas classe “C”.

Citação Prazo 20 dias Proc. 1044537-02.2016.8.26.0100. O Dr. Marcos Roberto de Souza 
Bernicchi, Juiz de direito da 5ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Buffet Casa D’oro Ltda, 
CNPJ Nº 17.567.012/0001-03, que lhes foi proposta ação de Monitória por ALI CHARANEK, objeti 
vando o recebimento da quantia de R$ 32.000,00, referente contrato celebrados entre as partes, 
cujo objeto era a realização da festa de celebração de seu matrimônio, que ocorreria no dia 05/11/ 
2016 no denominado Espaço D’Bragança. Considerando que a requerente, encontra-se em lugar 
ignorado, fica a mesma, por meio do presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta 
ficando Advertida de que terão o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer 
embargos. 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 pub. na forma da lei. Nada Mais.  

Electrocell Indústria, Comércio e Serviços de Manutenção de Equipamentos Elétricos Ltda.
CNPJ sob o n.º 04.334.872/0001-47 - NIRE 35.216.780.607

Edital de Convocação de Reunião de Sócios
Ficam convocados os sócios da Sociedade, para participarem reunião de sócios, a ser realizada em sua sede social localizada na Ave-
nida Prof. Lineu Prestes, n.º 2.242, Edifício Cietec, Cidade Universitária, SP/SP, em 22/02/19, em 1ª chamada às 10 hs com a presença 
de titulares de ¾ do capital social, e em 2ª chamada às 10:30 hs, com a presença de qualquer número de sócios, para a discussão e 
deliberação: (i) atualizar os sócios sobre a situação econômico-financeira da Sociedade; (ii) examinar as medidas tomadas pela ad-
ministração da Sociedade face às deliberações da Reunião de Sócios realizada na data de 29/10/18, em especial relativamente aos 
seguintes aspectos: (a) plano alternativo para continuidade da Sociedade, o qual deveria ser proposto pelos administradores Vollkmar Ett e 
Gerhard Ett; (b) dispensa de colaboradores, em vista da situação econômico-financeira da Sociedade; (c) revisão e/ou encerramento dos 
contratos com fornecedores, também em vista da situação econômico-financeira da Sociedade; e (d) regularização da contratação dos 
colaboradores remanescentes, em razão da exposição da Sociedade, sócios e administradores; (iii) avaliar a reformulação da estrutura 
de governança da Sociedade; e (iv) outros assuntos de interesse da Sociedade. SP/SP, 13/02/19. Giorgio Antonio Maria de Saint Seig-
ne - Administrador de Electrocell Indústria, Comércio e Serviços de Manutenção de Equipamentos Elétricos Ltda. (13, 14 e 15/02/2019)

Sol Nascente Atividades Agrícolas Ltda. - CNPJ 15.465.202/0001-86 - NIRE 35.226.539.201
 8ª Alteração de Contrato Social para transformação do tipo jurídico de sociedade empresária Limitada para Sociedade por Ações

Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo: Antonio Carlos Bonini de Paiva, RG 4.560.359-5 SSP/SP, CPF 649.342.418-68; Marcelo Gialluisi Bonini, RG 27.123.450-7 SSP/SP e CPF 266.804.298-46, 
neste ato representado por sua procuradora, Elisabeth Joana Gialluisi Bonini de Paiva, RG 6.539.846 SSP/SP, CPF 153.082.148-75; Patricia Gialluisi Bonini, RG 27.123.449-0 SSP/SP, CPF 293.195.058-02. 
Únicos sócios representando a totalidade do capital, têm entre si justo e combinado alterarem o referido instrumento de Contrato Social Constitutivo, mediante as seguintes cláusulas e condições: 1 - Transfor-
mação da Natureza Jurídica em S.A. e alteração de denominação social e alteração do endereço da sede. 1.1. Os sócios resolvem, por unanimidade, alterar a natureza jurídica de sociedade Ltda para S.A., com 
a denominação de Sol Nascente Atividades Agrícolas S/A, a se reger pelo Estatuto ora aprovado. 1.2. Alterar o endereço da sede da sociedade para Rua Antônio Pipolo Sobrinho, 295, Centro, Cândido Mota, 
Estado de SP. 2 - substituição das quotas sociais por ações: 2.1. O capital social, atualmente no valor de R$ 7.182.326,00 totalmente subscrito e integralizado, representado por 7.182.326 quotas, passa, 
mediante a conversão efetuada na proporção de uma ação ordinária, nominativa e sem valor nominal, para cada uma quota existente, a ser representado por 7.182.326, ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas, distribuídas entre os acionistas na proporção das quotas sociais detidas da Sociedade transformada. 3 - administração da sociedade: 3.1. Eleição da Di-
retoria: Patricia Gialluisi Bonini, para Diretora Presidente; Elisabeth Joana Gialluisi Bonini de Paiva, para Diretora Vice-Presidente, ambas acima qualificadas e mandato unificado de 3 anos. Estatuto Social: 
Capítulo I - Denominação Social, Sede, Objeto e Prazo de Duração: Artigo 1º - A Sol Nascente Atividades Agrícolas S/A é uma S.A., de capital fechado, que se regerá pelas disposições deste Estatuto, pela 
Lei 6.404/76, e pelas demais disposições legais aplicáveis. Artigo 2º - A Sociedade terá sua sede na Rua Antônio Pipolo Sobrinho, nº 295, Centro, Cândido Mota, Estado de SP, CEP 19880-000. § único: A So-
ciedade poderá abrir filiais, escritórios, agências e depósitos em qualquer parte do país, por meio de decisão da Diretoria Artigo 3º - A Sociedade tem por objeto social as atividades agrícolas em geral. Artigo 4º 
- O prazo de duração da Sociedade é por tempo indeterminado. Capítulo II - Capital e Ações: Artigo 5º - O capital social é de R$ 7.182.326,00, dividido em 7.182.326 Ações Ordinárias Nominativas, de mesma 
classe, sem valor nominal, cuja forma de subscrição e integralização consta nos Boletins de Subscrição anexos às respectivas atas de Assembleia da Sociedade. Artigo 6º - As Ações são indivisíveis em relação 
à Sociedade. Artigo 7º - Cada Ação Ordinária confere direito a um voto nas deliberações da Assembleia. Quando a Ação pertencer a mais de uma pessoa, os direitos por ela conferidos serão exercidos pelo re-
presentante do condomínio. Artigo 8º - As Ações Nominativas serão registradas no Livro de Registro de Ações Nominativas e as suas transferências serão efetuadas por meio de termos lavrados no livro de 
Transferência de Ações Nominativas, assinados e datados pelo Cedente e o Cessionário ou seus procuradores. Artigo 9º - No caso de reembolso das Ações, previstos em lei, o valor do reembolso será calculado 
com base no patrimônio líquido das Ações, de acordo com o último balanço provado na Assembleia, segundo critérios de avaliação do ativo e passivo fixados na Lei das Sociedades Anônimas e com os princípios 
contábeis geralmente aceitos. Artigo 10 - A Assembleia que autorizar o aumento de capital social, mediante a subscrição de novas Ações, disporá acerca das determinações a serem observadas quanto ao 
preço e ao prazo de subscrição, quanto à forma de integralização e à cessão do direito de preferência, observadas as disposições legais e as previstas no Estatuto. Artigo 11 - A Sociedade poderá adquirir, 
utilizando saldos de lucros ou reservas disponíveis, suas próprias Ações para a permanência em tesouraria sem que isso implique na diminuição do capital subscrito, visando sua posterior alienação, observa-
da as disposições legais aplicáveis. Artigo 12 - As Ações mantidas em tesouraria não terão direito a voto, nem a dividendos ou bonificações, até sua recolocação em circulação. Capítulo III - Assembleia de 
Acionistas: Artigo 13 - As Assembleias de Acionistas realizar-se-ão ordinariamente em até 4 meses após o término de cada exercício social, a fim de que sejam discutidos os assuntos previstos em lei. Artigo 
14 - As AGE serão realizadas sempre que necessário, quando os interesses sociais assim o exigirem, ou quando as disposições do presente Estatuto ou da legislação aplicável exigirem deliberação dos Acio-
nistas. Artigo 15 - As Assembleias serão convocadas por qualquer administrador da Sociedade, com a apresentação da pauta dos assuntos a serem tratados e dos documentos pertinentes que já se encontra-
rem disponíveis, devendo, além de observar as formalidade legais, ser efetuada por meio de carta ou e-mail, com aviso de recebimento/entrega, enviada com antecedência mínima de 8 dias, contendo as 
matérias a serem deliberadas, bem como o local, a data e o horário de sua realização. Os Acionistas poderão convocar Assembleias ordinárias ou extraordinárias, observando-se os termos do artigo 123 da Lei 
6.404/76. Artigo 16 - As Assembleias instalam-se com a presença, em primeira convocação, de titulares de no mínimo ¾ do capital social e, em segundo, com qualquer número. Salvo decidido em contrário 
pela maioria dos Acionistas, o presidente da Assembleia será o Diretor Presidente ou Acionista responsável pela convocação da Assembleia, sendo o secretário escolhido pelo presidente entre um dos Acionis-
tas ou seus representantes. Artigo 17 - As seguintes matérias somente serão aprovadas nas Assembleias se houver aprovação de 100% das Ações representativas do Capital Social votante da Sociedade: (i) 
Nomeação e destituição de administradores. (ii) Mudança do objeto social da Sociedade. (iii) Aumento ou redução do capital social da Sociedade, seja mediante subscrição ou extinção de ações, opções de 
compra ou opções de subscrição de Ações da Sociedade ou de qualquer Controlada. (iv) Liquidação e dissolução da Sociedade ou de qualquer Controlada, bem como eleição e destituição de liquidantes, julga-
mento de suas contas e partilha do acervo social em caso de liquidação. (v) Fusão, incorporação, cisão, ou outra operação com efeitos similares, incluindo, sem limitação, qualquer outra forma de reorganiza-
ção societária envolvendo a Sociedade ou seus ativos (incluindo-se drop down) ou a absorção do acervo resultante de qualquer sociedade pela Sociedade. (vi) Transformação da Sociedade em outro tipo socie-
tário. (vii) Autorização aos administradores da Sociedade ou de qualquer Controlada para requerer falência, recuperação judicial ou extrajudicial. (viii) Criação, alteração do número de membros, composição 
ou forma de nomeação, mandato e competência do Conselho de Administração e dos Diretores. (ix) Alteração das matérias sujeitas à aprovação das Assembleias de Acionistas, bem como das normas aplicáveis 
à convocação e realização. (x) Participação em grupo de sociedades (artigo 265 da Lei 6.404/76), em subsidiárias/controladas/coligadas e em consórcios de empresas (artigo 278 e seguintes da Lei 6.404/76); 
(xi) Alteração da política de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio prevista na Cláusula 9.2 abaixo. (xii) Cessão, oneração e transferência a Terceiros que não a Sociedade ou Controladas de marcas, 
patentes e quaisquer outros direitos de propriedade industrial de titularidade da Sociedade e/ou de qualquer uma de suas Controladas (ou que ainda estejam pendentes de confirmação da titularidade da So-
ciedade e/ou qualquer uma de suas Controladas pelo órgão competente). (xiii) Concessão de empréstimos para Acionista, administradores ou Terceiros. § Único: Nas matérias constantes nos itens “ii”, “iii” e 
“iv” desta Cláusula, o quórum será diminuído para a maioria das Ações representativas do Capital Social votante da Sociedade, que não estiverem sujeitas a algum tipo de Ônus, para fins de viabilizar o paga-
mento do Resgate/Recompra ou apuração de haveres de Acionista, nos termos do Acordo de Acionistas da Sociedade. Capítulo IV - Da Administração: Artigo 18 - A Sociedade será administrada por uma Di-
retoria de 2 Diretores, residentes no país, acionistas ou não, com mandato de 3 anos, permitida a reeleição, eleitos pela Assembleia, que também poderá estabelecer a sua remuneração. Artigo 19 - Os Direto-
res deverão permanecer em seus cargos até a posse dos novos Diretores, regularmente eleitos. Artigo 20 - Os membros da Diretoria tomarão posse mediante assinatura do respectivo termo, permanecendo 
sujeitos aos requisitos, impedimentos, deveres, obrigações e responsabilidades previstos nos Artigos 145 a 158 da Lei das S.A.. Artigo 21 - Compete à Diretoria exercer as atribuições que a lei e o Estatuto lhe 
conferirem para a prática dos atos necessários ao funcionamento regular da Sociedade. Artigo 22 - A Diretoria será composta por um Presidente e um Vice-Presidente. § único: Além dos deveres previstos na 
lei, são deveres do Presidente: I - representar a Sociedade em juízo e fora dele. Em ocasiões especiais, poderá ele designar outro membro da Diretoria para representá-lo; II - convocar reuniões da Diretoria 
quando quer que julgue conveniente; III - dirigir e administrar a Sociedade em todas as suas atividades, com a assistência dos outros Diretores; IV - propor para aprovação dos Acionistas a criação ou elimina-
ção de funções e cargos administrativos, bem como as remunerações correspondentes; V - contratar, transferir, remover ou despedir empregados da Sociedade; VI - de maneira geral, desempenhar quaisquer 
outras funções ou atividades que lhe possam ser especificamente atribuídas pela Assembleia. VII - Representar a sociedade em juízo ou fora dela, ativa ou passivamente, inclusive perante repartições públicas 
federais, estaduais ou municipais, bem como instituições financeiras. VIII - Assinar quaisquer documentos, mesmo que importem em responsabilidade ou obrigação da sociedade, inclusive títulos, cheques, 
cambiais, ordens de pagamento e contratos. Artigo 23 - A representação da Sociedade será válida se contar com a assinatura do Diretor Presidente. § 1º: Dentro dos limites de seus poderes, a Diretoria, me-
diante a assinatura de seu Presidente, poderá nomear procuradores especificando os poderes outorgados e o prazo de validade nos respectivos instrumentos de procuração. § 2º: O mandato judicial poderá ser 
concedido por prazo indeterminado. Capítulo V - Do Conselho Fiscal: Artigo 24 - A Sociedade não terá um Conselho Fiscal permanente. Se e quando instalado como previsto na lei, o Conselho Fiscal será 
composto por 3 membros e igual número de suplentes, acionistas ou não, observados os requisitos e impedimentos legais, todos residentes no país, eleitos pela Assembleia, que fixará a remuneração destes. 
Capítulo VI - Exercício Social, Demonstrações Financeiras e Resultados: Artigo 25 - O exercício social coincidirá com o ano civil, encerrando-se em 31/12 de cada ano, quando serão levantadas as demons-
trações financeiras, com observância das disposições legais pertinentes. Artigo 26 - Deverá ser destinado para a constituição das reservas legais 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, até o 
limite de 20% do capital social. Artigo 27 - Um dividendo mínimo de 20% dos lucros líquidos apurados no Balanço Geral deverá ser distribuído aos acionistas, após a constituição das reservas legais. § único: 
A Assembleia, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, poderá deliberar a distribuição de dividendo inferior ao obrigatório ou a retenção de todo o lucro líquido, nos temos da lei. Artigo 28 
- A Sociedade, à opção do Presidente, poderá levantar balanços intercalares em qualquer época durante o curso do exercício social, bem como distribuir dividendos com base nos lucros apurados em tais ba-
lanços. Capítulo VII - Dissolução e Liquidação: Artigo 29 - A Sociedade dissolver-se-á e liquidar-se-á nos casos previstos em Lei. § único: A Assembleia terá a autoridade para estabelecer o método de li-
quidação, bem como para eleger os liquidantes. Capítulo VIII - Transferência de Ações: Artigo 30 - O acionista que pretender alienar ou transferir, a qualquer título, as suas Ações ou o seu direito de subscri-
ção de novas Ações, no todo ou em parte, deverá respeitar o direito de preferência dos demais acionistas, assim como os procedimentos previstos em Acordo de Acionistas em vigor arquivado na sede da So-
ciedade. § único: Será nula de pleno direito a transferência de Ações que violar o disposto nesta cláusula. Capítulo IX - Disposições Gerais: Artigo 31 - Aos casos omissos deste Estatuto serão aplicadas as 
disposições da Lei nº 6.404/76 e, de outras em vigor, pertinentes à matéria. Jucesp sob NIRE nº 3530053109-4 e nº 69.372/19-6 em 05/02/2019. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Nossa 
despedida 
a Ricardo 
Boechat

Geraldo Nunes (*)

Perdemos 

tragicamente na 

última segunda-feira 

(11), a presença entre 

nós do jornalista 

Ricardo Boechat, uma 

referência a todos os 

que gostam de ouvir 

ou assistir notícias

As condições do aci-
dente que o envol-
veu foram parecidas 

com os fatos que acontece-
ram conosco, também em 
um helicóptero, em 11 de 
novembro de 2005.

A diferença é que ao ser 
feito o pouso forçado na pis-
ta da Marginal do Pinheiros, 
o nosso comandante à épo-
ca, Leonardo Rebuffo, fez 
parar o nosso helicóptero, 
debaixo da Ponte Eusébio 
Matoso, sem colidir em 
nenhum veículo, ao con-
trário do nosso conhecido 
e talentoso âncora, cuja 
aeronave foi de encontro a 
um caminhão que trafegava 
na estrada, ocasionando 
a batida e o incêndio do 
aparelho.

Ricardo Boechat se des-
pede. São os desígnios de 
Deus. Ele e só ele, o Senhor 
do Universo, sabe os moti-
vos dessa perda para nós 
inesperada. Acreditamos 
também que agora, Ricardo 
Eugênio Boechat, ao lado 
do comandante Ronaldo 
Quatrucci, nosso piloto em 
algumas coberturas aéreas, 
está sendo bem recebido 
em um plano mais alto 
onde nenhum helicóptero 
consegue chegar. 

(*) - Foi repórter aéreo pela
Rádio Eldorado.

“Os contínuos confl itos na So-
mália, no Sudão do Sul, na 
República Democrática do 

Congo, na República Centro-Africana 
e em outros países fazem com que 
as crianças estejam cada vez mais 
expostas ao recrutamento. Meninos 
e meninas são usados habitualmente 
como combatentes e em postos de con-
trole, como informantes, saqueadores 
de aldeias ou escravos domésticos e 
sexuais”, afi rmou a ONG, que combate 
o uso de menores como soldados no 
mundo, em comunicado.

O relatório mais recente da ONU 
sobre crianças e confl itos armados 
publicado em 2018 - com números 
de 2017 - aponta o uso de menores na 
função de soldado em países africanos 
como República Centro-Africana, 
República Democrática do Congo, 
Mali, Somália, Sudão, Sudão do Sul e 
Nigéria. Nesse continente cresceu em 
2017 o número de crianças recrutadas 
pelo Al-Shabaab (2.127) na Somália e 
pelo menos 203 foram usados como 
suicidas pelo grupo jihadista Boko 

Cerca de 19 mil menores participantes de um confl ito que assola o país mais 

jovem da África, Sudão do Sul.

África ainda tem milhares
de crianças-soldado, alerta ONG
Dezenas de milhares de crianças são obrigadas a atuar como soldados em pelo menos sete países da África subsaariana, alertou 
na última terça-feira (12) a ONG Child Soldiers International, no Dia Internacional Contra o Uso de Crianças-soldado

em 15 países, um aumento de 159%, 
conforme ressaltou a Child Soldiers 
International. No total, segundo a 
ONG, o número de recrutamentos com 
base nos relatórios publicados de 2013 
a 2018 foi de 29.128 em 17 países, mas 
a metade dos casos ocorreu fora da 
África em nações como Síria, Iraque 
e Colômbia.

“Estas estatísticas são impactan-
tes e, provavelmente, só mostram 
a superfície da verdadeira escala 
da exploração infantil por parte de 
atores armados de todo o mundo. É 
fundamental o mundo não fazer vista 
grossa para este abuso contínuo e que 
os recursos locais e internacionais se 
ampliem e se combinem para enfrentar 
o problema de forma mais efetiva “, 
advertiu a diretora da Child Soldiers 
International, Isabelle Guitard. No 
mundo todo, mais de 240 milhões de 
menores de idade vivem atualmente 
em zonas de guerra; muitos deles em 
contextos de violência, deslocamento, 
fome e exploração por parte de grupos 
armados (Agência EFE).

Haram em Camarões e na Nigéria no 
mesmo ano, de acordo com o relatório 
da ONU analisado pela Child Soldiers 
International. 

Já no Sudão do Sul, pelo menos 1.221 
foram recrutadas em 2017, totalizando 
cerca de 19 mil menores participantes 
de um confl ito que assola o país mais 
jovem da África desde o fi m de 2013. 
Na República Centro-Africana foram 
verificados 14 mil recrutamentos 

desde que o confl ito começou, há seis 
anos, até meados de 2018. Além disso, 
mais de 3 mil casos foram reportados 
na República Democrática do Congo 
em 2017, segundo o Unicef, para várias 
milícias ativas no nordeste do país, 
como a Bana Mura e a Kamuina Nsapu.

Em números gerais, em 2012 a ONU 
contabilizou o recrutamento de 3.159 
novas crianças em 12 países, enquanto 
em 2017 esse número chegou a 8.185 
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Exportações do agro 
em 12 meses somam 
US$ 102,14 bilhões

As exportações brasileiras 
do agronegócio, no acumulado 
de 12 meses, entre fevereiro 
de 2018 e janeiro último, 
chegou a US$ 102,14 bilhões, 
em alta de 6% em comparação 
com os US$ 96,32 bilhões 
dos 12 meses imediatamente 
anteriores. As importações de 
produtos do agro totalizaram 
US$ 14,04 bilhões, com re-
tração de 0,5% em relação ao 
período anterior. Com isso, o 
saldo no período foi de US$ 
88,10 bilhões (+7,2%).

Os principais desempenhos 
por segmentos do agro foram 
complexo soja, com 40,3% 
de participação; carnes, com 
14,2%; produtos florestais, 
com 14,1%; complexo sucro-
alcooleiro, com 7%; e cereais, 
farinhas e preparações, com 
5%. De acordo com a Secreta-
ria do Comércio e de Relações 
Internacionais do Mapa, esses 
produtos que representaram 
79,1% do total exportado pelo 
setor do agro entre fevereiro 
de 2017 e janeiro de 2018, 
agora passaram a representar 
80,8%. 

O aumento da concentração 
se deve à expansão das vendas 
do complexo soja e de produtos 
fl orestais, especialmente farelo 
de soja e em grão e celulose. 
As exportações do complexo 
soja aumentaram de US$ 31,79 
bilhões para US$ 41,20 bilhões 
(+29,6%), com incremento de 
22,1% no quantum comercia-
lizado, além de alta na cotação 
média dos produtos do setor à 
taxa de 6,2%.

A Ásia segue como principal 
destino dos produtos brasilei-
ros do agro. As vendas para o 
continente atingiram US$ 52,33 
bilhões, 17,8% a mais em com-
paração com o período entre 
fevereiro de 2017 e janeiro de 
2018 (US$ 44,43 bilhões). A 
participação da região passou 
de 46,1% para 51,2%. (AI/
Mapa).

ECOESFERA CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS LTDA.
CNPJ/MF nº 08.247.929/0001-21 - NIRE nº 35.221.873.871

REUNIÃO DE SÓCIOS - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam os Srs. Acionistas convocados para a Reunião de Sócios que se realizará no dia 20/02/2019, 
às 09:00hs, na Rua Gomes de Carvalho, 1581 - 1º andar - Cj. 109, para deliberarem sobre a 
seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração do endereço da sede social da Sociedade, com a consequente 
alteração da Cláusula 2ª do Contrato Social da Sociedade; (ii) aumento do capital social da 
Sociedade mediante capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital - AFAC e a 
consequente alteração da Cláusula 5ª do Contrato Social da Sociedade; e (iii) alteração do endereço 
do Diretor Emilio Della Togna Neto. 

EMILIO DELLA TOGNA NETO - Diretor
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