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Comemorações e aniversariantes do dia
QUINTA 21 de Março de 2019. Dia de São Lupicínio, São Berilo, Santa 
Santúcia e Dia do Anjo Jeliel, cuja virtude é a paz. Dia Internacional da 

Poesia, Dia Florestal Mundial, Dia Mundial da Infância, Dia Universal 

do Teatro, e o Dia Internacional para a eliminação da Discriminação 

Racial. Hoje aniversaria a atriz Angelina Muniz completa 64 anos, o ator 
Matthew Broderick que nasceu em 1962, o músico Beto Lee que nasceu em 
1977 e o jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho que faz 39  anos.

O nativo do dia
É nativo de Áries deste primeiro dia e grau que possui um espirito alegre 
e jovial. Galante e apaixonado pelo sexo têm sempre ideias claras e bri-
lhantes. Sempre que usar a razão, encontrará as respostas e descobrirá 
a verdade. É dedicado ao trabalho para obter resultados desejados. Com 
personalidade que combinam opostos, deseja poder, status e dinheiro 
bem como paz e tranquilidade. No lado negativo pode ser levado a más 
ações e a situações em que toma atitudes de forma egoísta e interesseira.

Dicionário dos sonhos
CORES – Cores claras: acontecimentos felizes. Es-

curas: mágoas e aborrecimentos. Branca: inocência: 
pureza. Amarela: sabedoria, generosidade. Azul: fortu-
na, escuro: adversidades. Preta: obstáculos. Vermelha: 
excessos, paixão. Cinza: contrariedade no lar. Rosa: 
proteja pessoa querida. Dourada: você gostaria de ser 
admirado (a). Laranja: não aprovará atitude de pessoa 
amiga. Lilás: conseguirá vencer defeitos. Marrom: 
brigas por excesso de autoridade. Prata: casamento 
próximo ou vencerá causa justa. Roxa: decisão definitiva 
e muita sorte. Verde: confiança na vida. Números de 
sorte: 03, 17, 21, 28, 33 e 58.

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta quarta é o décimo quinto dia da lunação . Nesta quarta começa a primavera no hemisfério norte e o outono 

no hemisfério sul. Início de uma nova estação e do novo ano astrológico. Agora sim podemos considerar que o ano 

realmente hoje começou. A Lua em bom aspecto com Saturno traz segurança e estabilidade, mas ainda temos que 

fi car atentos à comunicação. A Lua forma um aspecto negativo com Mercúrio que pode gerar atrasos, principalmente 

na parte da manhã. A Lua faz aspectos bons com Marte e Plutão que trazem força e um novo impulso de realização.
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O Sol em seu signo ajuda a mudar a 
rotina, realizando viagens e fazendo 
profundas transformações em sua 
vida após o aniversário. Terá facilida-
de para se comunicar e iniciar a algo 
novo que estiver planejando depois 
do aniversário. 78/378 – Vermelho.

As confusões que venham a ocorrer 
só serão causadas pela irritação nesta 
fase mais delicada do ano. Dedique-se 
aos amigos e aos familiares sem tentar 
manipulá-los ou querer que pensem 
da mesma maneira. Depois da metade 
do dia aumenta a estabilidade nas 
situações. 55/455 – Branco.

A Lua forma um aspecto negativo 
com Mercúrio que pode gerar 
atrasos, principalmente na parte 
da manhã. Aumenta o interesse 
por atividade nova ou algo inédito 
que conheceu recentemente. Pode 
alcançar uma posição fi nanceira bem 
melhor, se agir de forma diplomática. 
23/223 – Amarelo.

A parte da manhã tende ser instá-
vel com aumento da tendência ao 
nervosismo logo cedo. Evite criar 
situação de rompimento devido ao 
sentimento de posse. Na parte da 
tarde o risco no que estiver ao seu 
alcance, deve ser afastado mantendo 
a rotina no começo do dia. 44/844 
– Verde.

Durante toda a manhã há tendência a 
emoções fortes e um tanto tumultua-
das. As crises serão superadas com 
coragem e cabeça erguida depois 
da entrada da lua na fase cheia. Em 
breve terá chance de alcançar o que 
deseja, basta esperar o momento 
certo. 31/631 – Amarelo.

Uma atitude positiva ajudará a 
superar as difi culdades que estiver 
enfrentando. Por enquanto livre-se 
de problemas antigos que ainda 
importunem e não comece nada. 
A parte da manhã é boa para o 
cumprimento dos deveres, mas será 
difícil manter a calma devido ao 
maior nervosismo. 24/124 – Verde.

Propensão a explosões e a atritos 
sérios entre as pessoas devido ao 
mau humor e nervosismo pela ma-
nhã. Defi na prioridades neste fi nal 
de março e não deixe para depois 
as modifi cações necessárias. Pre-
cisa manter os relacionamentos em 
harmonia, evite o ciúme de alguém. 
86/386 – Cinza.

Mantenha harmonia em seu ambien-
te nesta metade de semana. O ma-
terialismo e a busca pela afi rmação 
o levam a sofrer prejuízos, por isso 
livre-se de dividas. Certas dúvidas 
podem trazer perturbações que não 
são reais, apenas ilusões que impe-
dem sua felicidade. 14/514 – Azul.

Início de uma nova estação e do novo 
ano astrológico. Agora sim podemos 
considerar que o ano realmente hoje 
começou. O relacionamento a dois 
dará bons momentos íntimos e muita 
felicidade a dois. Aproxime-se mais 
dos pais, fi lhos e irmãos e tenha bons 
contatos sociais.  75/675 – Marrom.

O Sol na casa das mudanças, em 
Áries, dá liberdade para agir e 
conquistar. Não deixe para depois 
o que esteja sendo necessário ser 
feito agora. Os assuntos que estejam 
em andamento devem ter soluções 
a partir desta semana com o Sol na 
casa das mudanças. 76/576 – Verde.

Saia da rotina e aproveite as novas 
oportunidades que surgem repenti-
namente na parte da manhã. À tarde 
é ideal para tentar fi car nas suas 
atividades rotineiras, nada de agi-
tação e discussões que provoquem 
brigas. Evite mudanças radicais 
ou impostas por outras pessoas. 
83/283 – Branco.

Pela manhã se sentirá muito mais 
satisfeito sendo solidário com seu 
próximo. Aceite as situações e te-
nha cuidado com a possibilidade de 
romper sociedades e parcerias des-
gastadas. Situações tensas podem 
ocorrer se mudar sua rotina a tarde, 
tomando atitudes sem ouvir ao seu 
próximo. 60/460 – Azul.

Simpatias que funcionam
Chamar a atenção de alguém: Com uma caneta vermelha, 
escreva o nome da pessoa que deseja no seu pé esquerdo. 
Cubra com um pedaço de esparadrapo e deixe-o até o dia 
seguinte. Retire o esparadrapo e jogue-o no lixo. Quando 
encontrar sua paixão, bata o pé esquerdo três vezes no 
chão, dizendo: “Você já é meu, pela força dos seres  do bem”.
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3/pid. 4/dean — ipad — luft. 5/chili. 6/stalin. 8/teenager.
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União Industrial e Mercantil Brasileira S.A. - CNPJ/MF nº 
61.339.172/0001-89 - NIRE 353.0001445-6 - Convocação - As-
sembleia Geral Ordinária a ser realizada em 22.04.19 - Ficam 
convocados os senhores acionistas da União Industrial e Mercan-
til Brasileira S.A. a se reunirem em assembleia geral ordinária, no 
dia 22 de abril de 2019, às 09:00hs, na sede social na Avenida 
Paulista, 352, 12º andar, sala 126, nesta Capital, para discutir e 
deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da adminis-
tração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.18; 
2.- fixação dos honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de 
interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede 
social, no endereço supra, os documentos a que se refere o ar-
tigo 133 da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 20 de março de 
2019. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.

AER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISAER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISAER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISAER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAISAER S/A - EMPREENDIMENTOS GERAIS
CNPJ nº. 60.594.660/0001-70

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários. São Paulo, 14 de janeiro de 2019 A Diretoria

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais
Ativo   31.12.2018   31.12.2017
Circulante 2.977,05 108.441,55
Disponibilidades 2.741,32 5.042,31
Títulos de Renda Fixa - 102.400,00
Imposto de Renda na Fonte a Compensar 235,73 999,24
Não Circulante 1.335.702,85 1.129.771,80
Realizável a Longo Prazo 1.335.702,85 1.129.771,80
Impostos e Contribuições à Recuperar 69.097,38 68.795,29
Depósitos judiciais 36.474,93 36.474,93
Imóveis 1.230.130,54 1.024.454,14
Contas à Receber - 47,44
Total do Ativo 1.338.679,90 1.238.213,35

Passivo   31.12.2018   31.12.2017
Circulante 211.589,14 102.926,63
Impostos à Pagar 2.239,43 2.239,43
Contas à Pagar 99.336,98 99.336,98
Credores Diversos 110.000,00 -
Provisão para Contribuição Social 12,73 1.350,22
Patrimônio Líquido 1.127.090,76 1.135.286,72
Capital Social 1.657.790,31 1.657.790,31
Reservas de Lucros 136.264,15 136.264,15
Resultados Acumulados (666.963,70) (658.767,74)

Total do Passivo 1.338.679,90 1.238.213,35

Demonstração do Resultado do Exercício
encerrado em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

  31.12.2018   31.12.2017
Despesas/Receitas Operacionais (5.759,33) 70.821,13
Despesas Tributárias (981,27) (1.189,51)
Outras Despesas Administrativas (14.220,19) (56.899,23)
Outras Despesas (710,49) -
Receitas Financeiras 10.152,62 128.909,87
Resultado antes dos Impostos (5.759,33) 70.821,13
Provisão para Contribuição Social (913,74) (11.601,89)
Provisão para Imposto de Renda (1.522,89) (19.336,49)
Prejuízo Líquido do Exercício (8.195,96) 39.882,75
Reserva Legal - (1.994,14)
Saldo à Disposição da Diretoria (8.195,96) 37.888,61

Demonstração das Mutações do Patromônio Líquido em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais
Mutações do Patrimônio Líquido     Capital  Social   Reservas de Lucros   Resultados Acumulados                       Total
Saldo em 31.12.2016 1.657.790,31 134.270,01 (696.656,35) 1.095.403,97
Resultado do Exercício - - 39.882,75 39.882,75
( - ) Reserva Legal - 1.994,14 (1.994,14) -
Saldo em 31.12.2017 1.657.790,31 136.264,15 (658.767,74) 1.135.286,72
Resultado do Exercício - - (8.195,96) (8.195,96)
Saldo em 31.12.2018 1.657.790,31 136.264,15 (666.963,70) 1.127.090,76

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2018 e 2017  - Em Reais

  31.12.2018   31.12.2017
Atividades Operacionais (8.195,96) 39.882,75
Prejuízo Líquido do Exercício (8.195,96) 39.882,75
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (205.167,54) (305.282,99)
Impostos a Compensar 763,51 (472,81)
Imóveis (205.676,40) (303.928,10)
Contas à Receber 47,44 -
Impostos a Recuperar (302,09) (882,08)
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 108.662,51 795,08
Credores Diversos 110.000,00 -
Provisões de Impostos (1.337,49) 795,08
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente a Caixa (104.700,99) (264.605,16)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 107.442,31 372.047,47
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 2.741,32 107.442,31
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente a Caixa (104.700,99) (264.605,16)

tada, e o imposto de renda foi constituído à alíquota de 15% sobre a receita
ajustada, conforme previsto na legislação. A provisão para contribuição
social sobre lucro é devida sobre o 4º trimestre de 2018 e será recolhida no
devido prazo. As receitas e despesas foram contabilizadas pelo regime de
competência. O regime tributário adotado pela sociedade no ano calendário
de 2018 foi o de lucro presumido. O capital social totalmente subscrito e
integralizado, está representado por 1.608.804 ações ordinárias nominati-
vas, sem valor nominal. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e equi-
valentes de caixa, consistem em numerário disponível na sociedade, sal-
dos em poder de bancos. Caixa e equivalentes de caixa incluído na de-
monstração dos fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos = 2.741,32.
Caixa e equivalentes de caixa = 2.741,32.

São Paulo, 14 de janeiro de 2019

Notas Explicativas as Demonstrações
Contábeis em 31 de Dezembro de 2018

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imóveis
próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2018, foram elaboradas de acordo com as disposições contidas nas práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas estabe-
lecidas pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Principais Práticas
Contábeis - Os depósitos judiciais estão em garantia de processos de IPTU
sobre imóvel. Os imóveis contabilizados no ativo não circulante estão lan-
çados pelo seu custo de aquisição. Credores Diversos são dividas contra-
ídos com terceiros e que serão pagas no próximo exercício. A contribuição
social sobre o lucro, foi constituída à alíquota de 9% sobre a receita ajus-

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente
 Maria José Sales Norte - Contadora CRC 1SP060707/O-5
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Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários. São Paulo, 17 de janeiro de 2019 A Diretoria

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais
Ativo    31.12.2018   31.12.2017
Ativo Circulante 461.413,90 462.191,52
Disponibilidades 99.083,90 99.861,52
Contas à Receber 362.330,00 362.330,00
Ativo Não Circulante 5.700.512,89 5.699.939,07
Imóveis 4.181.005,52 4.181.005,52
Impostos à Recuperar 17.877,53 17.303,71
Devedores por Compromisso
  de Compra de Imóveis 1.500.000,00 1.500.000,00
Depósitos Judiciais 1.629,84 1.629,84
Total do Ativo 6.161.926,79 6.162.130,59

Demonstração do Resultado do Exercício
 encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

 31.12.2018  31.12.2017
Despesas/Receitas Operacionais (9.667,88) (5.151,97)
Outras Despesas Administrativas (8.115,95) (6.074,30)
Despesas Tributárias (309,41) -
Outras Despesas (1.816,34) -
Receitas Financeiras 573,82 922,33
Resultado antes da CSLL e do IRPJ (9.667,88) (5.151,97)
Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro (51,64) (83,01)
Provisão para Imposto de Renda (86,08) (138,35)
Resultado após a CSLL e o IRPJ (9.805,60) (5.373,33)

Passivo    31.12.2018   31.12.2017
Passivo Circulante 42.729,85 33.128,05
Provisão para Contribuição Social 12,32 10,52
Provisão para Imposto de Renda 20,53 17,53
Credores Diversos 42.697,00 33.100,00
Patrimônio Líquido 6.119.196,94 6.129.002,54
Capital Social 6.452.148,00 6.452.148,00
Reserva de Lucros 10,80 10,80
Resultados Acumulados (332.961,86) (323.156,26)
Total do Passivo 6.161.926,79 6.162.130,59

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
em 31 de Dezembro de 2018

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto social o desenvolvi-
mento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis.
2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstrações con-
tábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, foram
elaboradas de acordo com as disposições contidas nas práticas contábeis
adotadas no Brasil. 3 - Principais Práticas Contábeis - Contas à receber
refere- se a valores devidos por terceiros, que serão recebidos nos próximos
exercícios. Os imóveis contabilizados no ativo não circulante, estão lança-
dos pelo seu custo de aquisição. A conta depósitos judiciais está em garan-
tia de IPTU junto à Prefeitura. As provisões para contribuição social e impos-
to de renda são devidas sobre o 4º trimestre de 2018 e serão recolhidas nos
devidos prazos. Credores diversos são dívidas contraídas com terceiros que
serão pagas no próximo exercício. As receitas e despesas estão contabiliza-
das pelo regime de competência. A contribuição social sobre o lucro foi cons-
tituída à alíquota de 9% sobre a receita ajustada e a provisão para o imposto
de renda foi constituído à alíquota de 15% sobre a receita ajustada, confor-
me previsto na legislação. O regime tributário adotado pela sociedade no ano

Demonstração do Fluxo de Caixa do exercício
encerrado em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

 31.12.2018  31.12.2017
Atividades Operacionais (9.805,60) (5.373,33)
Prejuízo Líquido do Exercício (9.805,60) (5.373,33)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos 573,82 922,33
Impostos a Compensar 573,82 922,33
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 9.601,80 4.957,99
Credores Diversos 9.597,00 5.000,00
Impostos à Recolher 4,80 (42,01)
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes de Caixa (777,62) (1.337,67)
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Início do Exercício 99.861,52 101.199,19
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Exercício 99.083,90 99.861,52
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalentes de Caixa (777,62) (1.337,67)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

Mutações do  Capital  Reserva  Resultados
Patrimônio Líquido          Social de Lucros Acumulados           Totais
Saldo em 31.12.16 6.452.148,00 10,80 (317.782,93) 6.134.375,87
Prejuízo Líquido
  do Exercício - - (5.373,33) (5.373,33)
Saldo em 31.12.17 6.452.148,00 10,80 (323.156,26) 6.129.002,54
Prejuízo Líquido
  do Exercício - - (9.805,60) (9.805,60)
Saldo em 31.12.18 6.452.148,00 10,80 (332.961,86) 6.119.196,94

calendário de 2018 foi o de lucro presumido. O capital social totalmente
subscrito está representado por 7.400.000 ações ordinárias nominativas
sem valor nominal, sendo R$ 6.452.148,00 integralizado e R$ 947.852,00 a
integralizar. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa - Caixa e equivalentes de
caixa, consistem em numerário disponível na sociedade, e saldos em poder
de bancos. Caixa e equivalentes de caixa incluídos na demonstração dos
fluxos de caixa são: Caixa e saldos em bancos = R$ 99.083,90; Caixa e
equivalentes de Caixa = R$ 99.083,90. São Paulo, 17 de janeiro de 2019

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

Hidroservice Amazônia S/A Agropecuária e Industrial
CNPJ/MF 05.054.358/0001-10 - NIRE 35.300.345.070

Aviso aos Acionistas
Estão à disposição dos Senhores acionistas, na sua sede, na Alameda Ribeirão Preto 401, 1º, parte, Bela Vista, SP, 
os seguintes documentos: a) Cópia das demonstrações financeiras. b) Parecer dos auditores independentes. 
c) Relatório da administração referente ao exercício social findo em 31/12/18, SP, 19/03/19.

 Henry Maksoud Neto - Diretor Presidente

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

Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

São convocados os acionistas a se reunirem em AGE a realizar-se dia 29/03/2019, 10 h, na sede social, para deliberar

sobre a matéria constante da ordem do dia: 1. Extraordinária: a) Substituição dos atuais diretores da companhia; b) 

Eleição dos novos membros da diretoria. São Paulo, 20 de março de 2019. José Luiz Aliperti Neto - Diretor Presidente. 

Maduro acusa Trump 
e Bolsonaro por 
apologia da guerra

O governo de Nicolás Maduro 
“rejeitou fortemente” as “perigosas 
declarações” do presidente dos 
Estados Unidos, Donald Trump, 
e seu homólogo brasileiro, Jair 
Bolsonaro, e acusou os dois líderes 
de fazerem “apologia da guerra”. 
Em comunicado divulgado pelo 
Ministério das Relações Exteriores 
ontem (20), Caracas criticou a 
postura de Trump e Bolsonaro após 
ambos reafi rmarem que “todas 
as opções continuam na mesa” 
para resolver a crise política e 
institucional no país latino. 

Para o regime de Maduro, os dois 
presidentes representam as ideias 
mais retrógradas para os povos 
dos dois países e são uma ameaça 
a paz e a segurança internacional. 
“É grotesco ver dois chefes de 
Estado com grandes responsabi-
lidades internacionais fazendo 
apologia da guerra sem qualquer 
cerimônia, em fl agrante violação 
da Carta das Nações Unidas”, diz 
o governo venezuelano em nota. 
Além disso, a “infl uência bélica 
dos Estados Unidos no Brasil e a 
tese da supremacia de Trump em 
Bolsonaro são particularmente 
preocupantes”.

“Nenhuma aliança neofascista 
vai conseguir derrubar a vontade 
independente e soberana do povo 
venezuelano e nem terá sucesso 
ao semear estratégias de ódio 
e belicistas entre os países do 
continente”, acrescenta o texto. 
Durante o primeiro encontro en-
tre os dois líderes, Bolsonaro não 
descartou a hipótese de permitir 
a entrada no país de tropas dos 
Estados Unidos para uma eventual 
ação militar na Venezuela. Trump, 
por sua vez, reiterou que “todas as 
opções estão abertas” e que ainda 
pode aplicar sanções mais duras 
antes de tentar uma alternativa 
militar (ANSA).
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