
Provavelmente, 

todos nós já tivemos 

a oportunidade de 

conhecer no ambiente de 

trabalho, um profi ssional 

que é o primeiro a 

chegar e o último a sair e 

que responde e-mails de 

madrugada e aos fi nais 

de semana

Esse era o exemplo de 
quem vestia a camisa da 
empresa. Mas as novas 

gerações questionam cada vez 
mais esse modelo e não desejam 
ser esse profi ssional. E com total 
razão! A ISMA-BR (International 
Stress Management Association 
no Brasil) realizou uma série de 
estudos que apontaram que 70% 
dos brasileiros sofrem com algum 
grau de estresse. Considerando 
uma população de mais de 100 
milhões de trabalhadores, é 
fácil estimar os impactos desses 
números. 

A pesquisa também comparou 
esses níveis em diversos países, 
e o Brasil fi cou atrás apenas do 
Japão no quesito alto nível de 
estresse dos colaboradores. Mais 
um ponto: a maioria dos profi s-
sionais relaciona o estresse com 
o trabalho e, das pessoas que 
sofrem com o problema, 30% 
desenvolveram a Síndrome de 
Burnout. O sintoma típico dessa 

doença é a sensação de esgota-
mento físico e emocional, porém 
o Burnout pode se apresentar de 
inúmeras outras formas também, 
como ausências no trabalho, 
agressividade, isolamento, mu-
danças bruscas de humor, difi -
culdade de concentração, lapsos 
de memória, pessimismo e baixa 
autoestima. 

Além de sintomas comporta-
mentais ou psicológicos, os indiví-
duos podem também apresentar 
sinais físicos como enxaqueca, 
cansaço, palpitação, pressão 
alta, dores musculares ou insô-
nia. Além do custo pessoal do 
Burnout, há também o impacto 
fi nanceiro para as empresas, já 
que um funcionário doente tende 
a se afastar mais e produzir me-
nos. A ISMA - BR calculou que a 
falta de produtividade causada 
pela exausta~o gera prejui´zo de 
3,5% ao PIB, conforme cálculos 
feitos em 

2016.
Apesar de a Síndrome de Bur-

nout já estar descrita no Código 
Internacional de Doenças 

(CID 10), o diagnóstico não é 
tão simples, já que os sintomas 
se confundem com o estresse do 
dia a dia e, na maioria das vezes, 
são pouco valorizados por quem 

sofre do problema.
Alguns estudos apontam que, 

aproximadamente, 90% dos indi-
víduos que sofrem da Síndrome 
de Burnout preenchem critérios 
para depressão, doença que 
atinge mais de 320 milhões de 
indivíduos ao redor do mundo 
(4,4% da população). 

Atualmente, é uma das doen-
ças mais incapacitantes e cresce 
constantemente, entre 2005 e 
2015 os casos aumentaram 18%. 
Fora a estimativa que mais da me-
tade dos indivíduos que sofrem 
de depressão podem não saber 
da doença. Não tenho pesquisa 
que comprove, mas o mesmo 
provavelmente pode acontecer 
com a Síndrome de Burnout. O 
tratamento dessas condições 
envolve uma série de ações que 
precisam ser combinadas, para 
que uma melhora permanente 
do paciente possa ser atingida. 

O acompanhamento médico 
e psicoterápico aliado a me-
didas não medicamentosas, 
como terapia e atividade física, 
são de extrema importância, 
porém, muitas vezes o uso de 
medicamentos é fundamental 
para ter uma melhora ou mesmo 
a cura. Levando-se em conta a 
relação próxima entre Burnout 
e depressão, somado ao fato que 
muitas vezes essas doenças têm 
causas profi ssionais e interferem 
diretamente na produtividade do 
paciente, durante 12 meses con-
duzi um estudo, junto à Vidalink, 
com 15.306 pessoas que tinham 
plano de saúde corporativo, na 
faixa de 31 a 55 anos, para anali-
sar fatores que poderiam ter um 
impacto positivo na adesão ao 
tratamento da depressão, dentre 
eles o subsídio na compra de 
medicamentos.

Constatamos que o número 
de pacientes com depressão e 
boa adesão ao tratamento au-
mentou 2,5 vezes nas empresas 
que oferecem subsídio de 50%, 
se comparado àqueles que não 
possuíam este benefício. Sem o 
apoio na compra de medicamen-
tos, apenas 20% dos pacientes 
com depressão demonstraram 
uma boa adesão ao tratamento 
medicamentoso.

Assim, alerto que as empresas 
devem estar atentas a todos os 
aspectos da saúde de seus cola-
boradores, sejam eles físicos ou 
emocionais, só assim são capazes 
de trabalhar de forma efetiva e 
oferecer melhor qualidade de 
vida a eles. 

Só estudando e conhecendo a 
fundo a população que será possí-
vel oferecer os cuidados que eles 
realmente estejam precisando.

 
(*) - É Diretor Médico da Vidalink, 

empresa especialista em planos de 
medicamentos.

Precisamos falar
sobre Burnout!

Rafael Canineu (*)
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Comunicação de Extravio de Livros Societários
Brapar Participações S.A., sociedade por ações, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Conceição de 
Monte Alegre, nº 107, Torre B – 10º andar – Conjunto 101 B CV: 3113, Cidade Monções, CEP: 04563-060, inscrita no Cadastro Nacional 
da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda - CNPJ/MF sob o nº 26.796.784/0001-08, com seus atos constitutivos registrados perante 
a Junta Comercial do Estado de São Paulo – JUCESP sob NIRE 35.300.499.824, comunica o extravio dos Livros Societários de (i) 
Registro de Ações Nominativas; e (ii) Registro de Transferência de Ações Nominativas, todos com nº de Ordem 01, sendo o local 
da ocorrência incerto e não sabido, impossibilitando descrever as circunstâncias que resultaram no fato ou como, quando e onde 
ocorreu o extravio, apenas podendo dizer que os livros foram vistos, pela última vez, no arquivo mantido na sede da companhia. Os 
livros não possuíam escrituração. São Paulo, 18/02/2019. Eduardo Cirelli Grasso – Diretor Presidente. (27, 28/02/2019 e 01/03/2019)

DIGIGRAF
Distribuidora Comércio e Serviços S.A.

CNPJ/MF: 54.472.956/0001-15 - NIRE: 35.300.337.328
Aviso aos Acionistas

Encontram-se à disposição dos Acionistas, no escritório 
da Companhia localizado na Rua Soares de Avelar, nº. 
894, Vila Guarani, São Paulo/SP, CEP: 04306-020, os 
documentos do Artigo 133, da Lei 6.404/76, relativos 
ao exercício social encerrado em 31.12.2018. São 
Paulo, 26 de fevereiro de 2019. Diretor Presidente: 
Antônio Francisco da Rita Leal.

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

sua agência de confi ança,
ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

2ª VC – Regional Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 
1014537-36.2014.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa 
Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a MULTGRAU COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ 
05.761.848/0001-57, na pessoa de seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Execução 
de Título Extrajudicial por parte de SONDAR SERVIÇOS E SISTEMAS LTDA, CNPJ n° 
03.089.715/0001-50, objetivando o recebimento de R$ 10.400,00 (Dez/2014), oriundos do Contrato de 
Prestação de Serviços de Limpeza de Dutos de Ar Condicionado, firmado entre as partes em 04/09/2014 
e não pago. Encontrando-se a empresa ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada 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 advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 12 de dezembro de 2018. 

2ª VC – Regional Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1023174-
62.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr(a). CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA DA 
CONCEIÇÃO SANTANA, CPF 275.407.378-75, que AGROTTHA PISOS E DECORAÇÕES LTDA, lhe 
ajuizou uma Ação Monitória, para o recebimento de R$ 4.016,80 (Jul/2016), oriundos dos cheques nºs. 
000146, 000147, 000148, 000149 e 000150, no valor de R$ 480,00 cada, sacados contra o Banco 
Bradesco S.A., e devolvidos por falta de fundos. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua 
citação por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente 
corrigido, que a tornará isenta das custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-
se de pleno direito o título executivo judicial, ficando advertida que será nomeado curador especial em 
caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de janeiro de 2019. 

4ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1022259-39.2018.8.26.0002 O MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr. RAPHAEL AUGUSTO CUNHA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
W.K. COMÉRCIO DE PEÇAS E LUBRIFICANTES LTDA-ME (CNPJ. 11.721.704/0001-70) na pessoa 
de seu representante legal, que YPF BRASIL COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, 
ajuizou uma ação de Execução para o recebimento de R$139.458,28 (Abril/2018), oriundos das 
duplicatas nºs. 071.450-003; 071.450-004; 071.450-005; 071.450-006; 071.450-007; 072.548-001; 
072.548-002; 072.548-003; 072.548-004; 072.548-005; 072.549-001; 072.549-002; 072.549-003; 072.549-
004; 072.549-005; 073.098-001; 073.098-002; 073.098-003; 073.098-004; 073.098-005; 073.098-006; 
073.098-007; 073.098-008; 073.199-001; 073.199-002; 073.200-001; 073.200-002; 073.200-003; 073.749-
001; 073.046-002; 073.747-001 e 073.747-002, vencidas e não pagas. Estando a executada em lugar 
ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, paguem 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 (art. 257, IV, do CPC). 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado 
nesta cidade de São Paulo, aos 29 de janeiro de 2019. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS 
TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA 

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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VENDEDORES ACARRETAM PREJUÍZO
Empresa possui funcionários na função de vendedores que veem errando 
constantemente os pedidos e por consequência disso acarretando 
prejuízos para a empresa, podemos descontar os prejuízos na comissão, 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM O ÓBITO DO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL MEI, COMO PRO-
CEDER COM O FUNCIONÁRIO?

Em caso de óbito do empregador MEI, não haverá outra opção senão a 
rescisão sem justa causa em relação ao empregado. Será pago as verbas 
como rescisão sem justa causa no prazo de 10 dias, vez que não haverá 
o cumprimento de aviso prévio.

DEMITIU E READMITIU FUNCIONÁRIA COMO AUTÔNOMA
Empresa demitiu a professora de natação e no mesmo mês está 
readmitindo a funcionária só que na modalidade de autônoma (RPA), 
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

SUSPENDER O VALE-TRANSPORTE
Funcionário que na admissão optou em receber o vale-transporte, mas 
não faz seu uso e vem para o trabalho com próprio carro, a empresa 
pode parar de pagar o vale transporte, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI FUNCIONÁRIO AFASTADO POR ACIDENTE DE 
TRABALHO, DESDE 2013, TEMOS DE PAGAR FGTS SOBRE O 13º? 

Esclarecemos que o depósito na conta vinculada do FGTS é obrigatório 
também nos casos de interrupção do contrato de trabalho, tais como 
licença por acidente do trabalho. Portanto, durante o afastamento por 
acidente do trabalho é devido o recolhimento do FGTS, inclusive sobre 
o 13º salário. Base Legal – Decreto nº99.684/90, art.28.

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS
Quais os serviços terceirizados que a empresa pode aderir? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Balanço Patrimonial

As Notas Explicativas encontram-se em poder da Diretoria.

Emilia Teixeira de Paula Machado - Diretora Presidente
Menossi Consultoria e Assessoria Contábil Ltda.
Edilson Menossi – Contador - CRC 1SP144983/O-1

Demonstração do Resultado 
Receita Operacional Bruta 2018 2017
Locação de Imóveis - -   
(-) Impostos sobre Vendas e Serviços - -   
Receitas Operacionais Liquidas - -   
Despesas Operacionais (3.659) -   
Despesas Administrativas (3.483) -   
Despesas Operacionais - -   
Despesas Tributárias (176) -   
Resultado Financeiro - -   
Despesas (Receitas) Financeiras - -   
Resultado Não Operacional - -   
Despesas (Receitas) Não operacional - -   
Resultado antes do IR e CS (3.659) -   
IR e Contribuição Social - -   
Lucro (Prejuízo) do Exercício (3.659) -   
Quantidade de Ações 16.134 -   
PU para ação (0,23) -   

Passivo 2018 2017
Circulante - -
Não Circulante - -
Patrimônio Líquido 21.291 -
   Capital Social 24.950 -
   Reserva de Capital - -
   Prejuízos Acumulados (3.659) -
 Total Passivo + Patrimônio Líquido 21.291 -

Ativo 2018 2017
Circulante 6.341 -
   Disponibilidades - -
   Contas a Receber 6.341 -
Não Circulante 14.950 -
Imobilizado 14.950 -
   Terreno 14.950 -
 Total Ativo 21.291 -

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Das atividades operacionais 2018 2017
 Lucro(Prejuízo) líquido do exercício (3.659) -   
 Ajuste de períodos anteriores - -   
 Depreciações e amortizações - -   
 Outros - -   
Decréscimo (acréscimo) em ativos 3.659 -   
(Decréscimo) acréscimo em passivos - -   
Disponibilidades líquidas 
   geradas pelas atividades operacionais - -
Das atividades de financiamento com acionistas - -   
 (-) Dividendos pagos - -   
Aumento (Redução) das disponibilidades - -   
 No inicio do exercicio - -   
Caixa e equivalente a caixa  em 31 de dezembro - -

ESPRAIADO FLORESTAL S.A.
CNPJ: 30.646.801/0001-90

Demonstrações Financeiras dos Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
 Capital Lucros/  Lucros
 Social Prejuízos Acumulados Total
Resultado líquido no exercício - - - -   
Distribuição de dividendos - - - -   
Ajuste de períodos anteriores - - - -   
Saldos em 31 de dezembro de 2017 - - - -
Mutações do exercício - - - -   
Resultado líquido no exercício - (3.659) (3.659) (3.659)
Distribuição de dividendos - - - -   
Aumento de capital 24.950 - 24.950 24.950 
Ajuste de períodos anteriores - - - -
Saldos em 31/12/2018 24.950 (3.659) 21.291 21.291
Mutações do exercício 24.950 (3.659) 21.291 21.291

“Como novos negócios podem 
ajudar a vencer os maiores 
desafi os de saúde no Brasil”, 

foi o tema da palestra proferida pelo 
Dr. Drauzio Varella, no último dia 26, 
no Cubp Itaú. O evento Acelera SAB 
objetiva alavancar soluções capazes 
de contribuir com os desafi os do setor 
de saúde no Brasil, fortalecendo novos 

mercados que tenham impactos sociais 
e sustentabilidade fi nanceira.

O Instituto SAB é uma associação 
que destina recursos próprios para 
o desenvolvimento de iniciativas 
voltadas aos diversos ciclos da vida, 
através da realização de projetos que 
promovem a saúde. O lançamento do 

programa Acelera SAB é voltado à 
líderes inovadores, empreendedores 
de startups e negócios de impacto 
social em quatro áreas: saúde da 
mulher; alimentação e bem estar; 
medicina preventiva; e reabilitação.

Saiba mais em: (www.institutosab.
org.br).

Projeto contribui com desafi os 
ao setor de saúde no Brasil

Rodada de conversa com

Dr.Drauzio Varella,

no evento Acelera SAB. 

Médico cancerologista Dr. Drauzio Varella

e o Dr. João Aidar, diretor técnico e

clinico do Hospital Bandeirantes por 20 anos. 
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O pretendente: RICARDO SABIONI DE OLIVEIRA MAIA RODRIGUES, nascido em 
Carapicuíba - SP, no dia 17/06/1987, estado civil solteiro, profi ssão açougueiro, residente 
e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Roberto Maia Rodrigues e de 
Miriam Garcia de Oliveira. A pretendente: KATHELEEN SANTOS DE JESUS, nascida 
nesta Capital, Lapa - SP, no dia 06/07/1999, estado civil solteira, profi ssão do lar, residente 
e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de José Carlos Santos de Jesus e 
de Maria Aparecida dos Santos Silva.

          
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DE PESSOAS NATURAIS 

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Thiago Rodrigo Timoteo - Ofi cial

Proclamas de CasamentosProclamas de CasamentosProclamas de Casamentos

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afi xado no Ofi cial de Registro Civil e publicado na imprensa local Jornal 

Empresas & Negócios

Zeta Securitizadora S.A.
CNPJ 32.708.702/0001-10

Extrato de Ata de 02/10/2018 da Assembleia Geral
Constitutiva e do Estatuto Social

Sociedade por ações; objeto social (a) aquisição e securitização de direito creditórios não
padronizados dos segmentos comercial, industrial e prestação de serviços passiveis de
securitização, conforme Politica de Crédito, e (b) emissão de títulos e valores mobiliários
em âmbito privado; prazo indeterminado; sede na Rua Leopoldo Couto de Magalhães
Júnior, 1098, apartamento 62C, Capital de São Paulo; Capital social de vinte mil reais, em
ações ordinárias nominativas, 50% a Emiliano Magalhães Meireles (CPF 271.683.848-80,
solteiro) e 50% a João Carlos Pereira Cesar Júnior (CPF 280.546.718-30, solteiro),
empresários e brasileiros; órgãos de administração, diretoria e conselho fiscal; foro
de eleição Comarca de São Paulo/SP. Registro na JUCESP em 08/02/2019 sob nº
35300531256. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral. Integra da ATA
disponível em www.zetacapital.com.br/ata01

Marco Aurélio Pitta (*)

A hora de prestar contas para a Receita 
está chegando. Devemos passar a casa dos 30 
milhões de brasileiros que serão obrigados a 
encarar o Leão! 

O prazo de entrega inicia no dia 1º de março 
e vai até 30 de abril. Em geral, precisam decla-
rar contribuintes que obtiveram rendimento 
superior a R$ 28.559,70 em 2018, quem obteve 
ganho de capital pela alienação de bens e di-
reitos, negociou em bolsa de valores, recebeu 
rendimentos isentos – não tributáveis ou tribu-
tados na fonte (como indenização trabalhista 
ou rendimento de poupança) acima de R$ 40 
mil em 2018 – ou que tenham bens com valor 
acima de R$ 300 mil, entre outras situações 
mais específi cas.

Entre as principais novidades está a exigência 

de  CPF para dependentes: todos, mesmo abaixo 
de 8 anos, como foi na última declaração, preci-
sam ter CPF, sem exceção. Outra novidade é a 
obrigatoriedade do preenchimento com dados 
completos da instituição fi nanceira (CNPJ e 
dados bancários); informações complementares 
sobre posse de veículos (exemplo Renavam) 
e imóveis (data de aquisição, área do imóvel, 
número de registro, por exemplo).

São vários motivos para iniciar a preparação 
agora. O primeiro é não deixar de cumprir o 
prazo, pois há multa mínima de R$ 165,74 que 
pode chegar a 20% sobre o valor do imposto. 
O segundo motivo é a quantidade de itens que 
até então não eram obrigatórios e passam a ser 
este ano - então quanto antes se preparar, mais 
tempo para correr atrás. 

Por último, podemos citar os casos de res-
tituição. Quem envia primeiro tem grandes 

chances de receber o valor antes, a partir do 
segundo lote, provavelmente em julho de 2019.

O atual governo estuda diversas mudanças 
no ambiente tributário brasileiro. Uma das 
expectativas é atualizar a tabela de imposto de 
renda. De acordo com um levantamento feito 
pelo Sindifi sco Nacional, a defasagem chega a 
95,46% se comparada à infl ação ofi cial (IPCA) 
acumulada de 1996 a 2018 e as correções da ta-
bela realizadas pela Receita no mesmo período. 

A última alteração na tabela de IRPF foi 
em 2015. Os cidadãos brasileiros pedem por 
mudanças. Mas enquanto isto não acontece, 
o recomendado é se comportar para não ser 
pego pelo leão.

 
(*) - Profi ssional de contabilidade, coordenador

e professor de programas de MBA da Universidade 
Positivo nas áreas Tributária,
Contábil e de Controladoria.

Acerto com o leão: se correr o bicho pega, se fi car...

São Roque Energética S.A.
CNPJ/MF 15.116.321/0001-23 - NIRE: 35.300.434.960

Ata da Assembleia Geral Extraordinária de 20 de Setembro de 2018
Data, hora e local: 20 de setembro de 2018, às 15h, na Alameda Araguaia, 3571, Conjunto 2026, Centro Empresarial Tamboré, Barueri/
SP. Presença: Totalidade dos Acionistas. Convocação: Dispensada a publicação de editais, conforme o disposto no art. 124, §4º, da Lei 
nº 6.404/76, 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) Recondução de Membros do Conselho 
de Administração; (2) Remuneração dos Administradores. Deliberações: (1) Recondução de Membros do Conselho de Administração. 
A Assembleia Geral, por unanimidade, decidiu reconduzir os atuais membros do Conselho de Administração, para um novo mandato 
unificado, com duração de 01 (um) ano, tendo sido reeleitos: Ênio Emílio Schneider, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 2.781.832 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 067.574.640-04, com endereço comercial na Rod. Admar Gonzaga, 
440, Bloco B, 7º andar, Itacorubi, Florianópolis/SC; Yoshiaki Fujimori, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade 
RG nº 5.558.728-8, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.711.308-65; e, Ronaldo da Silva Ferreira, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 02.399.173-0 SSP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 356.186.637-91, estes últimos com endereço comer-
cial na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Barueri/SP, CEP: 06455-000; Os conselheiros renunciaram a qualquer 
remuneração pelo exercício da função, e ainda, prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para 
todos os fins de direito, conforme termos de posse e declaração de desimpedimento, arquivados na sede da Companhia, que não se en-
contravam incursos em nenhum dos crimes previstos em lei, que os impedisse 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; (2) Remuneração dos Administradores. Foi fixado o valor da remuneração global do 
diretor da Companhia, isto é, R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), cuja distribuição ocorrerá no período de 09/2018 a 08/2019. Encer-
ramento: Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se man-
ifestou, declarou suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi assinada pelos membros 
da mesa que presidiu e, ato contínuo, transcrita, rubricada e assinada pela totalidade dos acionistas. (a) José Antunes Sobrinho - Presiden-
te e Alisson Martins Rodrigues - Secretário; (aa) p/ Fundo de Investimento em Participações CEVIX (Guilherme Guaitoli Fiori Neaime). A 
presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia. Barueri/SP, 20 de setembro de 2018. José Antunes Sobrinho - Presidente; 
Alisson Martins Rodrigues - Secretário. Jucesp nº 87.462/19-9 em 15/02/2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

São Roque Energética S.A. - CNPJ/MF: 15.116.321/0001-23 - NIRE: 35.300.434.960
Ata de Reunião do Conselho de Administração de 01º de Janeiro de 2019

Data, hora e local. 01º de janeiro de 2019, às 9h, na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial Tamboré, Conjunto 2026, Ba-
rueri/SP. Presença. Yoshiaki Fujimori, Ronaldo da Silva Ferreira e Ênio Emílio Schneider. Convocação. Dispensada a convocação 
nos termos do parágrafo 4º, artigo 124, da Lei 6.404/76 e alterações posteriores. Mesa. Yoshiaki Fujimori - Presidente e Alisson 
Martins Rodrigues – Secretário. Ordem do dia: (1) Recondução de membros da Diretoria. Tomando a palavra o senhor pres-
idente informou aos presentes que estava em discussão a seguinte Deliberação: (1) Recondução de membros da Diretoria. Foi 
aceita por unanimidade de votos a proposta de recondução, para um novo mandato de 02 (dois) anos, isto é, até 01º de janeiro de 
2021, dos atuais membros da Diretoria da Companhia, a saber: José Antunes Sobrinho, brasileiro, casado, engenheiro, portador 
da Cédula de Identidade RG nº 5.275.592-4 - SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 157.512.289-87 e Filipe Koefender, brasile-
iro, solteiro, engenheiro, portador do RG nº 4.556.978 SSP/SC, inscrito no CPF/MF sob o nº 036.346.909-50, para os cargos de 
Diretor Presidente e Diretor, respectivamente, ambos com endereço comercial na Alameda Araguaia, 3571, Centro Empresarial 
Tamboré, Barueri/SP. CEP: 06455-000, prestaram o compromisso de bem exercer suas atividades e atribuições, declarando para 
todos os fins de direito, conforme termos de posse 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 sen-
hor presidente ofereceu a palavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, declarou suspensos os tra-
balhos pelo tempo necessário à lavratura desta, que após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da mesa que presidiu e, 
ato contínuo, transcrita no respectivo livro da sociedade, rubricada e assinada pela totalidade dos presentes. (a) Yoshiaki Fujimori 
- Presidente e Alisson Martins Rodrigues - Secretário; (aa) Yoshiaki Fujimori, Ronaldo da Silva Ferreira e Ênio Emílio Schneider. A 
presente é cópia fiel extraída de livro próprio da Companhia. Barueri/SP, 01º de janeiro de 2019. Yoshiaki Fujimori - Presidente; 
Alisson Martins Rodrigues - Secretário. Jucesp nº 84.616/19-2 em 14/02/2019. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
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