
O final de um ciclo 

é oportunidade de 

renovação. Temos 

o momento de 

prosperidade, depois 

vem a recessão, a 

depressão e pôr fim, 

a recuperação e a 

desejada bonança

Nas organizações isso 
não é diferente. Um 
ciclo começa quando 

tudo vai bem e todos estão 
ganhando. Aí vem a recessão: 
juros e salários ainda altos, 
contrastando com uma queda 
na demanda. É o começo da 
depressão, caracterizada pela 
ociosidade e desemprego. É o 
fundo do poço. O ponto é que 
essa não é uma ciência exata. 
Ninguém sabe quanto tempo 
cada ciclo durará, até que volte 
o crescimento.

Passamos nos últimos anos 
por momentos difíceis que 
contribuíram para mudanças 
importantes que hoje estamos 
vivenciando. Começou com o 
desmantelamento de práticas 
que corroíam as riquezas 
produzidas por grandes orga-
nizações públicas.

Avançamos no fortaleci-
mento de práticas de go-
vernança, destacando a im-
portância de fatores como o 
amplo acesso a informações 
pelas partes interessadas; a 
transparência, garantindo a 
essas partes o mesmo trata-
mento; a equidade, tornando 
público os seus atos e assu-
mindo integralmente suas 
consequências; a prestação 
de contas e por fi m zelando 
pela viabilidade econômica 
fi nanceira das organizações; 
a responsabilidade corpo-
rativa.

Temos vivido momentos 
de renovação, com fortale-
cimento nas organizações 
de estruturas de auditoria 
interna, controles internos, 
riscos, conformidade e meca-
nismos de prevenção e inves-
tigação de fraude. Tivemos 
também o início do vigor da 
Lei 13303/2016, direcionada 
a empresas públicas e socie-
dades de economia mista, que 
fi cou conhecida como a “Lei 
das Estatais”. 

Ela veio a ditar regras para o 
fortalecimento da governança 
dessas organizações, blindan-

do essas empresas contra 
interferências de cunho po-
lítico partidário. Temos que 
permanecer alertas e não 
permitir nenhum retrocesso 
nesse aspecto.

E para citar apenas al-
gumas mudanças, tivemos 
por fim a promulgação da 
lei 13709/2018, que trata da 
proteção de dados digitais, por 
pessoa natural ou por pessoa 
jurídica de direito público ou 
privado, com o objetivo de pro-
teger os direitos fundamentais 
de liberdade e de privacidade, 
e o livre desenvolvimento 
da personalidade da pessoa 
natural.

As organizações estão pas-
sando por intenso processo 
de transformação digital.  
Acompanhar essa evolução 
é condição de sobrevivência 
para profissionais de con-
tabilidade e auditoria. Na 
contabilidade, o blockchain 
está promovendo importantes 
mudanças. Ao invés de contas 
e partidas dobradas, temos 
blocos conectados por um 
identifi cador único, em uma 
cadeia continua.

Na auditoria, a robotização, 
a inteligência artificial, a 
utilização da mineração de 
dados, as análises preditivas 
e a auditoria contínua, dei-
xaram para trás os métodos 
tradicionais de se auditar. 
Serão cada vez mais ne-
cessários profi ssionais com 
conhecimento em tecnologia 
e estatística, que entendam 
o ambiente cultural da or-
ganização e que estejam 
intensamente conectados 
com o negócio.

Há de se enfatizar tam-
bém que a fi gura do auditor 
policial que foi formada na 
cabeça dos nossos gestores 
deve fi car defi nitivamente 
no passado. Assim segui-
remos em frente, não mais 
apenas protegendo o valor 
das organizações, mas muito 
mais adicionando valor, con-
tribuindo para que atinjam 
seus objetivos estratégicos 
e tenham seus ciclos de vida 
estendidos. 

É isso que espero para 2019; 
um ano energizado, repleto de 
desafi os e de muito sucesso 
para todos nós.

(*) - É presidente do Conselho de 
Administração do Instituto dos 

Auditores Internos do  Brasil (rene.
andrich@iiabrasil.org.br).

Um novo ciclo de otimismo 
e muito trabalho
para as auditorias

Rene Andrich (*)
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NEC LATIN AMERICA S.A.
CNPJ/MF 49.074.412/0001-65 - NIRE 35.300.091.604

Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, São Paulo/SP, Avenida Angélica, 
2197, 7º ao 11º andares, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2018. SP, 01/03/2019. A Administração.  (02.07.08/03/2019)

AVISO AOS ACIONISTAS

Nec Soluções de Segurança Cibernética Brasil S.A.
CNPJ/MF 00.417.120/0001-99 - NIRE 35300483138

Aviso aos Acionistas
Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social, na Avenida Ibirapuera, 2332, Sala 52, Bairro Indiano-
polis, CEP 04.028-002, São Paulo/SP, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativo ao exercício 
social encerrado em 31/12/2018. SP, 01/03/2019. A Administração. 02.07.08/03/2019)

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1100300-56.2014.8.26.0100 O Dr. André Augusto Salvador 
Bezerra, Juiz de direito da 42ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Bravia Corretora e 
Administradora de Seguros Ltda CNPJ Nº 09.630.623/0001-12, e AGR Representações Comerciais 
Ltda. (``AGR´´) CNPJ/MF Nº 01.161.091/0001-38, que lhes foi proposta ação Ordinária – reque rida 
por Banco Fibra S/A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.091.317,44, Referente aos 
Termo de adesão referente os boletos não pagos. Considerando que os requerentes, encontram - se 
em lugar ignorado, ficam o mesmo, por meio do presente edital Citados para os termos e atos da 
ação proposta ficando Advertido 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 publicado na forma da lei. 
Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de janeiro de 2019. 

Citação Prazo 20 dias Proc. 0003117-68.2015.8.26.0294. A Drª. Ana Carolina Gusmão de Souza 
Costa, Juíza de direito da 2ª VC do Foro de Jacupiranga/SP. Faz saber a Cristiano Victor da Silva,  
CPF/MF Nº: 341.986.318-75 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida por por CGMP - 
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia de R$ 
 9.849,08, Referente a fatura de nº 170477416, com vencimento em 15/12/2014, vencida e não 
paga. Considerando que o requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do 
presente edital Citado para os termos e atos da ação proposta ficando Advertido 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 publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0011744-33. 2016.8.26.0001 A MMª. Juíza de 
Direito da 6ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dra. Maria Cecilia Monteiro Frazão, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a Eliana Souto Junqueira CPF Nº 082.528.248-97, RG Nº 22.443.946-
7 e Margareth Oliveira Santos, CPF n. 219.198.768-04 e RG 22000325-7 que no cumprimento de 
sentença acima mencionado que lhe move Sociedade Beneficente São Camilo, houve o bloqueio, 
através do sistema Bacen Jud, da quantia de R$ 3.971,57 da conta bancária da executada Eliana 
junto ao Banco Bradesco bem como o bloqueio de R$ 504,12 da conta bancária da executada 
Margareth junto ao Banco Bradesco, ficando Intimadas para se manifestar, se o caso, no prazo de 5 
dias, nos termos do § 3º do artigo 854 do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação, com a certidão 
nesse sentido, convertida estará a indisponibilidade em penhora, de sorte que dever-se-á proceder 
à transferência do montante indisponível. Para que produza seus regulares efeitos de direito, é 
expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Citação Prazo 20 dias Proc.1001348-37.2017.8.26.0294. A Drª. Ana Carolina Gusmão de Souza 
Costa, Juíza de direito da 2ª VC do Foro de Jacupiranga/SP. Faz Saber JGS Cajati Transportes de 
Cargas Eireli ME, CNPJ Nº: 16.706.481/001-95 que lhes foi proposta ação de Monitória requerida 
por  CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o recebimento da quantia 
de R$ 9.457,94, Referente a fatura de nº 254175278, com vencimento em 10/11/2016, e fatura nº 
258019019, com venc. em 12/12/2016 vencidas e não pagas. Considerando que o requerente, 
encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente edital Citado para os termos e 
atos da ação proposta ficando Advertido 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 publicado na 
forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1019621-88. 2017.8.26.0577 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 8ª VC, do Foro de São José dos Campos, Estado de SP, Dr(a). Daniel Toscano, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Jose Fernandes da Silva 31618556800, CNPJ 21.721.799/0001-85, com 
endereço à R Manoel Menezes Leal, 715, Conjunto Residencial Galo Branco, CEP 12247-500, São 
José dos Campos - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de 
Gestão de Meios de Pagamento S.A., alegando em síntese: que a requerida contratou os serviços 
da requerente, mas não liquidou as faturas 251311150 e 255076444, requer o autor que a 
requerida pague o valor de R$8.850,81 (em junho/2017), acrescida de juros de mora, correção 
monetária, honorários advocatícios devidamente exacerbados, custas processuais e demais 
cominações legais. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que 
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a 
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1003087-12.20 15.8.26.0554 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro de Santo André, Estado de SP, Dr(a) Luís Fernando Cardinale Opdebeeck 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Priscila Jacyntho da Silva, Brasileira, Solteira, RG 34.883.415-
9, CPF 418.985.988-51, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de União Social 
Camiliana, a qual alega, em síntese, que firmou um Contrato de Prestação de Serviços 
Educacionais relativo ao curso de Nutrição e que a requerida é devedora da requerente por haver 
inadimplido com 4 mensalidades relativas aos meses de março/2010 à Junho/2010, sendo cada 
mensalidade no valor nominal de R$ 985,00. Encontrando-se a requerida em lugar incerto e não 
sabido, foi determinada a sua Citação por Edital para os atos e termos da ação proposta e para que, 
no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento do 
valor acima descrito (devidamente atualizado), acrescido de honorários advocatícios de 5% (artigo 
701 do Código de Processo Civil), ou, querendo, apresente defesa na forma de embargos, sob  
pena de, não o fazendo, constituir-se de pleno direito o título executivo judicial. Não sendo 
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Citação Prazo 20 dias. Proc. 0112636-80.2012.8.26.0100. O Dr. Valdir da Silva Queiroz Junior, Juiz 
de Direito da 9ºVC do Foro da Capital S/P.Faz Saber a Erondina Ferreira da Silva RG Nº14.974.901 
CPF Nº 038.192.168-98, que Momentum Empreendi mentos Imobiliários Ltda, ajuizou-lhe ação de 
Cob. no valor de R$ 22.944,53. referente às da taxa de conservação do lote 06, da Quadra HX, do 
Empreendimento Terras de Santa Cristina III. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua 
Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de 
serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado 
curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0015279-90. 2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 5ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Gustavo Santini Teodoro, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Teresa Maria Ramalho Abe, Brasileiro, Solteira, RG 24637003-
8, CPF 296. 221 718-42, com endereço à Praca Barros Cabral, 34, apto 61, Vila Formosa, CEP 
03359-080, SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por 
União Social Camiliana. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 18.237,75 
(atualizado em novembro/2018), devida mente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). 
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período 
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o 
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1003056-90. 2017.8.26.0337 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª Vara, do Foro de Mairinque, Estado de SP, Dr(a). Carla Carlini Catuzzo, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Transportadora Nova São Roque Ltda, CNPJ 48.560.585/0001-20, que lhe 
foi proposta uma ação de Monitória por parte de Centro de Gestão de Meios de Pagamento Ltda, 
alegando em síntese: A Requerida contratou os serviços da Requerente, para que seus veículos 
obtivessem passagem pelas praças de pedágio sem que fosse necessária parada. Ocorre que a 
requerida não liquidou as faturas referentes a 30/11/2016; 02/01/2017 e 01/03/2017 totalizando o 
débito no valor de R$ 45.372,82. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determina 
da a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias 
úteis, efetue o pagamento da quantia especificada na inicial no valor de R$ 45.372,82, devidamente 
atualizada e efetue o pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da 
causa, ou apresente embargos ao mandado monitórios, nos termos do artigo 701 do CPC. 1 - O réu 
será isento do pagamento de custas processuais se cumprir o determinado no prazo. 2- Caso não 
cumpra no prazo e os embargos não forem opostos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo 
judicial, independentemente de qualquer formalidade. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1002962-34. 2018.8.26.0297 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª Vara, do Foro de Jales, Estado de SP, Dr(a). Maria Paula Branquinho Pini, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Volnei Pizolato Transportes–ME, CNPJ 13.205.490/0001-04, com endereço 
à Rua 12, 2030, Sala 4, Centro, CEP 15700-074, Jales-SP, que lhe foi proposta uma ação de 
Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A.,alegando em síntese 
A Requerida contratou os serviços da Requerente (sistema conhecido como Sem Parar / Via Fácil), 
para que seus veículos obtivessem passagem pelas praças de pedágio sem que fosse necessária 
sua parada. Durante a prestação do serviço, é facultada à requerida, a inclusão de outros veículos, 
bem como efetuar a substituição de Tags, independentemente dos que foram informados no 
momento da contratação. Assim, as cobranças dos valores ocorreriam através de emissão de 
Fatura, com débito automático em conta corrente, sendo que os dados foram fornecidos antecipada 
mente pelo devedor quando da contratação dos serviços. A Requerida honrou por diversos meses 
com o previamente contratado, liquidando a fatura conforme extrato em anexo. Ocorre que a Reque 
rida não liquidou as faturas por não haver o devido pagamento até o momento,não restou alternativa 
à requerente, a não ser procurar o Judiciário para receber os valores representados pela fatura de 
cobrança, bem como extrato de movimentação nas praças de pedágio, que com o acréscimo dos 
encargos contratualmente previstos e demonstrados na planilha anexa, totaliza o valor de R$ 
16.929,11 (Dezesseis Mil, Novecentos e Vinte e Nove Reais, Onze Centavos). Referente a fatura de 
nº 130820090, com vencimento em 25/11/2013, e Fatura de nº 133727235, com vencimento em 
26/12/2013, vencidas e não pagas. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determi 
nada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 
dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, 
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado 
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Jales, aos 08 de janeiro de 2019. 
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SEXTA-FEIRA, 08 DE MARÇO DE 2019

CONDIÇÃO DE FUNCIONÁRIO E SÓCIO
Sócio pode ser funcionário da sua empresa? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRAZO PARA INFORMAR O E-SOCIAL
Qual o prazo para informar no eScial a saída de férias, prazo para 
admissões, demissão, afastamento? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE BONIFICAÇÃO
Empresa pretende pagar aos funcionários um valor como bonificação, 
terá incidências? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

GUARDA DE DOCUMENTOS DO FGTS
Qual o tempo de guarda de documentos relativos ao FGTS? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA DURANTE O GOZO DE FÉRIAS VAI TRABALHAR, QUAIS 
SÃO AS IMPLICAÇÕES LEGAIS? 

Esclarecemos que além das férias poder ser descaracterizada, a 
empresa poderá ser autuada em multa administrativa de R$170,26 
(cento e setenta reais e vinte seis centavos) por empregado, dobrada 
na reincidência, embaraço ou resistência. A multa administrativa é 
aplicada por empregado em desacordo com a situação.

SOLICITAR DOCUMENTOS DOS TERCEIRIZADOS
Empresa que contrata prestadores de serviços terceirizados, além do 
contrato, quais documentos devem ser solicitados, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EXAME MÉDICO DEMISSIONAL
Qual o prazo de validade do exame admissional, para que o funcio-
nário seja dispensado do exame demissional no final da experiencia? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® MARÇO/ 19
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].

Companhia Brasileira de Fiação - CNPJ/MF nº 
61.162.467/0001-22 - NIRE 353.0001403-1 - Convocação - 
Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 05.04.19 
- Ficam convocados os senhores acionistas da Companhia 
Brasileira de Fiação a se reunirem em assembleia geral ordi-
nária, no dia 05 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede social 
na rua Cesário Alvim nº 498, bairro do Belém, cidade e Es-
tado de São Paulo, para discutir e deliberar sobre a seguin-
te ordem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço e 
contas do exercício social findo em 31.12.18; 2.- fixação dos 
honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse so-
cial. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no 
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 06 de março de 2019. (a) 
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

CENTRO TRASMONTANO DE SÃO PAULO
CNPJ 62.638.374/0001-94 

Rua Tabatinguera, 294 – Centro – São Paulo – SP.
EDITAL DE ABERTURA E CONVOCAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL

A Diretoria do Centro Trasmontano de São Paulo informa que, com a publicação do presente edital, encontra-
se aberto o processo eleitoral para a composição dos seguintes órgãos administrativos:  
- Mesa da Assembleia Geral - 01 Presidente, 01 Vice-Presidente, 01 Primeiro-Secretário e 01 Segundo-Secretá-

 - 17 Membros Efetivos, 03 Membros Efetivos Beneficiários, 17 Membros Suplentes 
 - 01 Presidente Executivo, 01 Vice-Presidente, 01 Secretário, 

01 Diretor Administrativo, 01 Diretor Financeiro e Comercial e 01 Diretor Social; Os pressupostos e requisitos 
para a candidatura dos associados encontram-se dispostos respectivamente nos §s 1o. , 2º e 3º do artigo 46, 
§s 1º, 2º e 4º, do artigo 33, combinado com o artigo 32, §s 1º e 3º do artigo 45 e artigo 22, combinado com o 
artigo 21, todos do Estatuto Social. Conforme dispõe o artigo 65 do Estatuto Social, os associados concorrerão 
reunidos em chapas, as quais serão recebidas pela Diretoria para registro com a respectiva composição, na 

Membros da Diretoria até (20) dias da data da publicação deste edital. Os candidatos a Membro Efetivo Benefi-
ciário e Suplente Beneficiário do Conselho Deliberativo comporão chapa em separado, tudo conforme o artigo 
16 e seguintes do Regulamento Interno. O pedido de registro das chapas será realizado obrigatoriamente 
em formulário próprio, acompanhado da declaração respectiva, ambos fornecidos pela Diretoria, conforme 
dispõe o parágrafo segundo do artigo 65, do Estatuto Social. A eleição para a Mesa da Assembleia Geral, para 
membros do Conselho Deliberativo e para membros da Diretoria, dar-se-á em 22 de maio de 2019 (reunião 
ordinária da Assembleia Geral). Ficam os Srs. Associados convocados para o processo eleitoral e para as 
eleições, cientificando-se que o expediente da secretaria da direção, na Sede Social, dá-se nos dias úteis, das 

-
rias para a realização das reuniões. O estatuto Social e o Regulamento Interno do Centro Trasmontano de São 

xerográficas, estas mediante o recolhimento da taxa respectiva. São Paulo, 08 de março de 2019. 

Ativo            2017             2018
Circulante 1.131.659,17 1.703.872,02
* Disponível 1.131.659,17 1.703.872,02
Caixa Geral 17,25 -
Bancos conta Movimento 641,12 925,73
Aplicações Financeiras 1.131.000,80 1.702.946,29

Não Circulante 113.995,77 467.948,64
* Crédito com Pessoas Ligadas 62.844,77 455.830,87
  Crédito Vicorp Village Empreendimentos 62.844,77 455.830,87
* Investimentos 51.151,00 12.117,77
Participação/Vicorp Village Empreendimentos 51.151,00 12.117,77
Total do Ativo 1.245.654,94 2.171.820,66

Demonstrações de Resultados             2017             2018
(-) Despesas Administrativas (9.169,26) (49.782,92)
= Lucro (Prejuizo) Contábil Antes
  Receita e Despesas Financeiras (9.169,26) (49.782,92)
(-) Despesas Financeiras (1.195,11) (1.171,32)
Receita Financeira 111.095,74 93.612,25
= Lucro (Prejuízo) Contábil Operacional 100.731,37 42.658,01
Outras Receitas Operacionais -
  Resultado Participação Societária 186.624,77 1.731.047,44
= Lucro (Prejuízo) Líquido
   Antes da CSLL e IRPJ 287.356,14 1.773.705,45
= Lucro (Prejuizo) Exercício 287.356,14 1.773.705,45

Passivo             2017              2018
Patrimônio Líquido 1.245.654,94 2.171.820,66
* Capital Social Integralizado 1.250.050,00 1.250.050,00
Capital Social 1.250.050,00 1.250.050,00

* Lucros / (Prejuízos) Acumulados (4.395,06) 921.770,66
Lucros Acumulados 904.009,59 693.777,00
Resultado do Exercicio 287.356,14 1.773.705,45
(-) Distribuição de Lucros para Acionistas (1.195.760,79) (1.545.711,79)

Total do Passivo 1.245.654,94 2.171.820,66

GREEN VILLAGE PGREEN VILLAGE PGREEN VILLAGE PGREEN VILLAGE PGREEN VILLAGE PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/A
CNPJ: 12.394.831/0001-74

Demonstrações Financeiras - Ano de 2018
Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018

Demonstração de Lucro ou Prejuízos Acumulados em 31/12/2018
Saldo de Lucros Acumulados

do Exercício anterior (31/12/2017) -4.395,06
(+/-) Ajustes de Exercícios Anteriores 698.172,06
(+) Lucro líquido do exercício 1.773.705,45
(=) Lucro Total Disponível 2.467.482,45
(-) Dividendos a distribuir -1.545.711,79
Saldo de Lucros Acumulados

do Final do Exercício (31/12/2018) 921.770,66

Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Valores em R$
Resultado do exercício/período 1.773.705,45
Disponibilidades líquidas geradas pelas
atividades operacionais: 1.773.705,45
Pagamentos de lucros dividendos 1.539.668,39
Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades de financiamentos: 1.539.668,39
Aumento nas Disponibilidades 234.037,06
No Ínicio do Período 1.131.659,17
No Fim do Período 1.703.872,02

Demonstração das Mutações - 2018
Capital Lucros/Prejuízos Patrimônio

        Social  Acumulados         Líquido
Saldo Inicial 31/12/2017 1.250.050,00 -4.395,06 1.245.654,94
(=/-) Ajustes de Exercícios

Anteriores 0,00 698.172,06 698.172,06
Lucro Líquido do Exercício 0,00 1.773.705,45 1.773.705,45
(-) Distribuição de Lucros 0,00 -1.545.711,79 -1.545.711,79
Saldo Final 31/12/2018 1.250.050,00 921.770,66 2.171.820,66 Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: A Green Village Partici-

pações S.A., é uma sociedade anônima, sediada na capital do Estado
de São Paulo, regida pela Lei 6.404/76, com a atividade de participação
em outras sociedades . 2. Principais Procedimentos Contábeis: a) As
demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade com as
práticas contábeis, adotadas no Brasil, conforme Lei 6.404/76 e mudan-
ças introduzidas pela Lei 11.638/07, 11.941/09 e pronunciamentos, ori-

entações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis - CPC; b) O Capital social é representado por 1.250.050
ações ordinárias nominativas, com direito a voto, sem valor nominal,
cuja qual, cada uma dará direito a um voto nas deliberações da Assembleia
Geral. c) Em 2018 os investimentos Vicorp Village Empreendimentos, no
Ativo não Circulante foram reduzidos pela devolução de capital no valor
de R$ 49.490,00. São Paulo, 31 de Dezembro de 2018.

Max Waintraub - Presidente - CPF 124.946.418-88

Luiz Antonio de Stefano - Técnico Contábil - CRC: 1SP077268/O-9

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores
do Ativo e Passivo importam em R$ 2.171.820,66. São Paulo, 31/12/2.018.

MO HOLDING S.A.
CNPJ/MF Nº 19.437.400/0001-97 - NIRE 35.300.460.774

Assembleia Geral Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da MO Holding S.A. (a “Companhia”) para se
reunirem em AGE, que será realizada na sede social da Companhia, na Avenida das
Nações Unidas, 11633, 7º andar, Brooklin Paulista, CEP 04578-000, São Paulo/SP, no dia
19/03/2019, às 9hs, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Ratificar a
nomeação, pela Diretoria da Companhia, da empresa avaliadora, contratada para avaliação
da Companhia e de sua controlada, Mantris Gestão em Saúde Corporativa Ltda.
(“Mantris”). (ii) Examinar e aprovar os Laudos de Avaliação, de 20/11/2018, tanto da
Companhia como da Mantris. (iii) Deliberar sobre a proposta da Administração para aumento
do capital social da Companhia, no valor de R$4.732.804,53, com a subscrição de
21.621.728 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, pelo
preço de emissão de R$ 0,218891133 por ação, fixado nos termos do artigo 170, § 1º,
II, da Lei das S/A, a serem integralizadas mediante a conversão integral dos AFAC’s
realizados por parte dos sócios, ou em dinheiro. (iv) Alterar, em decorrência do aumento
do capital referido em (iii), o artigo 5º do Estatuto Social. (v) Consolidar o Estatuto Social
da Companhia, com a única alteração do capital social. (vi) Autorizar os administradores
da Companhia a praticarem todos os atos necessários e suficientes para efetivar o
referido aumento de capital. São Paulo, 07 de março de 2019. Diretoria.      (08, 09 e 12)

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

ou ligue para

netjen@netjen.com.br

A detecção precoce da doença renal e 
a adoção de condutas terapêuticas 
apropriadas para o retardamento 

de sua progressão pode minimizar o 
sofrimento dos pacientes, oferecendo 
melhor qualidade de vida ao doente renal 
e ainda reduzir os custos relacionados ao 
tratamento. 

Nos estágios inicias a DRC é assin-
tomática, difi cultando seu diagnóstico 
precoce. Por isso, o Dia Mundial do Rim 
(comemorado na próxima quinta-feira, 
dia 14) é uma oportunidade de alertar 
sobre os principais fatores de risco da 
doença. Diabetes e hipertensão são os 
principais fatores de risco para a DRC 
e os fumantes, independente de serem 
hipertensos ou diabéticos, aumentam 
em 50% as chances de desenvolverem 
a doença. Estudo publicado no Jornal 
Brasileiro de Nefrologia concluiu que 
a incidência de DRC em pacientes com 
hipertensão é de 156 casos por milhão, em 
estudo de 16 anos com 332.500 homens 
entre 35 e 57 anos. 

O risco de desenvolvimento de nefro-
patia é de cerca de 30% nos diabéticos 
tipo 1 e de 20% nos diabéticos tipo 2. No 
Brasil, entre 2.467.812 pacientes com 
hipertensão e/ou diabetes cadastrados 
no programa HiperDia do Ministério da 
Saúde, a frequência de doenças renais 
foi de 6,63% (175.227 casos). De acor-

Doença Renal Crônica acomete
850 milhões de pessoas no mundo
De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, cerca de 850 milhões de pessoas sofrem de 
Doença Renal Crônica (DRC) no mundo e 2,4 milhões delas morrem anualmente

quem tem ao menos um dos fatores de 
risco, a investigação clínica deve ser 
feita ao menos duas vezes por ano. “A 
Doença Renal Crônica é irreversível e 
leva o paciente à diálise e ao transplante 
renal, por isso é fundamental prevenir-
mos diabetes, hipertensão, obesidade 
e reduzirmos o número de tabagistas”, 
afi rma o especialista.

O médico também alerta sobre a ne-
cessidade de as pessoas incorporarem 
hábitos de alimentação saudável e a 
prática de atividade física como formas 
de prevenção das doenças renais. A OMS 
recomenda que o consumo de sódio 
não seja maior que dois gramas por dia, 
o que equivale a cinco gramas de sal. 
No entanto, o brasileiro consome em 
média 12 gramas por dia. Em pacientes 
com Doença Renal Crônica o consumo 
diário de sal deve ser a metade do que 
recomenda a OMS.

“Os rins funcionam como fi ltros do nosso 
organismo, e assim, são os responsáveis 
por eliminar o excesso de sal. Se, por algu-
ma razão os rins não conseguem eliminar 
o excedente de sal, ele acumula no corpo 
aumentando a pressão arterial e o inchaço 
nas pernas e face. Diminuir o consumo de 
sal é essencial para o bom funcionamento 
dos rins”, afi rma Cuvello Neto.

Fonte e mais informações: (www.hos-
pitaloswaldocruz.org.br).

do com o Dr. Américo Cuvello Neto, 
coordenador do Centro de Nefrologia 
e Diálise do Hospital Alemão Oswaldo 
Cruz, o histórico familiar e a obesidade 
também são importantes fatores de risco, 
que somados aos demais, aumentam as 
chances de disfunções renais.

O especialista reforça que, por ser 
assintomática, é importante que as 
pessoas acima dos 40 anos façam exa-
me de urina e dosem a creatinina no 
sangue anualmente. Entretanto, para 
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