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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

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

Livros em Revista
Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Mauricio Sita (Coord) – Literare – Cunhada 
por Paulo Freire a expressão “O inédito viável” 
refere-se a um futuro possível de ser construído ou 
atingido. Esse é o cerne das buscas de muitas almas, 
algumas em confl ito consigo mesmas. O expert em 
gestão de negócios e pessoas, Emerson Wesley Dias, 
trata esse assunto com total maestria no capitulo: 

“O inédito viável e o coaching”. Em poucas, porém efi cientes 
páginas, lições factíveis são delineadas, possibilitando um seguro 
palmilhar de carreira. Útil!

Coaching: A hora da virada

Andréia Roma e Mônica Fernandes - (Co-

ords) –  O título já revela o conteúdo básico desta 
obra, todavia as revelações das 17 bravas mulheres 
que permeiam suas páginas é deveras emocionante. 
Não uma emoção choramingas, e sim uma “aula” de 

procedimentos e autoconfi ança que permitirá ao leitor acredi-
tar num universo feminino, com plena convicção e confi ança. 

Parabéns às empreendedoras! Um belo exemplo.

Empreendedoras de Alta 
Performance no Mato Grosso do Sul

Marcia Kupstas – Girotto e Santana 

(Ilustrs) - Rovelle – Amanhã dia 02 celebra-se o 
Dia Internacional do Livro Infantil, nada mais justo 
que trazer à coluna, uma autora que, ao modo de ver 
deste escriba, é sua mais lídima representante viva. 

Aliás, seus 176 livros editados, atestam minha afi rmação. Nesta 
obra, onde a sensibilidade transborda: dois irmãos – menina e 
menino –ganham uma “linguicinha”. Uma festa que gerou briga 
e que gerou...... Em suma, bagunçou a casa, mas todos fi caram 
muitos felizes. Um encanto, corroborado por ótimas ilustrações!

Cachorro-Quente
na Casa da Gente 

José Couto – Luiza Maciel Nogueira 

(Ilustr) – Autografi a – O gaúcho poeta e professor, 
delicia seu público com incríveis sérias brincadeiras 
idiomáticas. Suas linhas demonstram uma vasta e 

profunda cultura folclórica nacional. Figuras mitológicas popu-
lares, quase esquecidas, ganham uma sobrevida com galhardia, 

em rimas de fi no trato. Gostoso!

O Unicórnio do Sul e Outras 
Lendas Poéticas

Assista ao 
canal Livros 
em Revista, no 
youtube, que 
traz entrevistas 
do mundo 
literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

        7º Subdistrito - Consolação
Aldegar Fiori - Ofi cial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

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

A pretendente: ELOISA DE FATIMA BUENO, nacionalidade brasileira, estado civil solteira, 
profi ssão professora aposentada, nascida em Botucatu - SP, no dia 18/05/1954, residente 
e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de João Batista Bueno e de Jovita Brandão Bue-
no. A pretendente: GRACIELA HAYDEE BARBERO, nacionalidade argentina, estado 
civil solteira, profi ssão professora aposentada, nascida em Córdoba - Argentina, no dia 
28/09/1945, residente e domiciliada em São Paulo - SP, fi lha de Leandro Lorenzo Barbero 
e de Haydee AngelicaRaimondi de Barbero.

Em que pese o sigilo profi ssional 

que permeia a relação entre 

advogado e cliente, ainda se 

escutam histórias de que no 

curso do processo, advogados 

se deparam com informações 

que não lhes foram detalhadas 

quando assumiram o caso

Essa conduta de omissão pode trazer 
consequências gravíssimas para o 
processo e, também, para as partes e 

advogados. Informações verídicas e provas 
contundentes são elementos fundamentais 
para a adequada instrução do caso e são 
as informações prestadas pelas partes que 
subsidiarão a petição inicial, fundamento 
primeiro de toda ação judicial.

Igualmente, são essas informações que 
promoverão um contrato mais adequado 
e efi caz, um parecer bem fundamentado e 
com as nuances necessárias, uma consulta 
mais certeira e objetiva ao Fisco e manuais 
e políticas de compliance mais completos.

Por mais constrangedores que sejam 
alguns fatos, por mais específi ca que seja 
a operação de uma empresa, essas infor-
mações devem ser compartilhadas com 
o advogado para que ele esteja ciente e 
prepare a melhor defesa, faça um plane-
jamento que atenda os seus interesses e 

trace a estratégia de forma mais completa 
e precavida. Tais informações também 
poderão fazer que o advogado não aceite 
o caso, se for contra seus princípios de 
foro pessoal.

Independentemente de acordos de 
confi dencialidade, o advogado é obrigado 
pelo Código de Ética e Disciplina da OAB a 
guardar para si as informações que recebeu 
em razão de seu ofício, devendo se recusar 
a depor como testemunha em processo no 
qual atuou e sobre fato relacionado com 
pessoa de quem seja ou tenha sido advoga-
do, mesmo que autorizado por essa pessoa. 
É como o padre em seu confessionário!

Na esfera empresarial, é muito impor-
tante que o advogado entre em campo 
para conhecer melhor a atuação da em-
presa e sua operaçã0. Isso signifi ca dizer 
que o advogado deve ir para o chão de 
fábrica conhecer como e por onde chega 
a matéria prima, por onde ela passa, como 
se transforma no produto fi nal, onde é 
armazenado e como é dada a saída para 
entrega ao consumidor.

O advogado precisa tirar o terno e colocar 
a bota e o EPI (equipamento de proteção 
individual) para visitar a obra, a mina e 
a plantação, e conhecer os produtos que 
estão na prateleira do comerciante. O 
advogado deve presenciar a prestação de 
serviço perambulando pelos corredores 
de hospitais, escolas, corretoras, bancos 

e centros logísticos, além de conferir o 
resultado da implantação de software, o 
aplicativo funcionando, a realização de 
um evento, a energia correndo e a água 
em tratamento.

Quando o advogado conhece o produto, 
entende a operação e tem os fatos bem ex-
plicados, a qualidade do trabalho entregue 
é melhor e o jogo é mais transparente. O 
advogado pode avaliar com mais clareza 
a chance de êxito e perda da demanda e 
se o resultado será aquele esperado pelo 
contratante. 

A falta com a verdade em um processo 
pode ser entendida como atentado à 
dignidade da Justiça e penalizar a parte 
pela litigância de má-fé, como estamos as-
sistindo em causas trabalhistas, nas quais 
empregados pleiteiam verbas exorbitantes 
a que não têm direito. Por motivos óbvios, 
não podemos citar exemplos de casos que 
deram errado por omissão de informação.

Sendo assim, ao contratar um advogado, 
seja fi el aos fatos, compartilhe com ele to-
das as informações necessárias para o caso 
e o convide para conhecer sua empresa.

(*) - É sócio fundador do FF Advogados,
áreas de Direito Público e contábil IFRS

(edison.fernandes@ffl   aw.com.br); 

(**) - É advogada do FF Advogados, áreas de 
Consultoria tributária, procedimento administrativo 

e tributário (nahyana.viott@ffl  aw.com.br).

Meias verdades não ganham processos
Edison Fernandes (*) e Nahyana Viott (**)

O pretendente: LEONARDO ELIAS DOS SANTOS, nascido nesta Capital, Vila Mariana - SP, 
no dia 18/09/1989, estado civil solteiro, profi ssão engenheiro, residente e domiciliado neste 
Subdistrito, São Paulo - SP, fi lho de Eduardo Elias dos Santos e de Rosangela Mazoco dos 
Santos. A pretendente: CAMILA SOUZA ARAGÃO, nascida nesta Capital, Cerqueira César 
- SP, no dia 27/08/1988, estado civil solteira, profi ssão administradora, residente e domiciliada 
neste Subdistrito, São Paulo - SP, fi lha de Adelino Carlos Aragão e de Maria Marluce de Souza.
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DE PESSOAS NATURAIS 
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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

5ª VC – Regiojnal Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012672-
29.2014.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LEANDRA 
BOLANT MATOBA ROSA (CPF 217.529.418-88) que VSTP EDUCAÇÃO LTDA lhe ajuizou uma ação 
de Execução para o recebimento de R$2.039,50 (Jul/2014), oriundos do Instrumento Particular de 
Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as partes. Estando a executada em lugar ignorado, foi 
deferida 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 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. 

2ª VC – Regional Santo Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
1069573-51.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo 
Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) RODRIGO NAPOLEAO DA SILVA, Casado, RG 42.784.570-1, CPF 338.514.428-
06, com endereço à Avenida Inacio Dias da Silva, 8, Jardim Santa Edwiges (capela do Socorro), CEP 
04913-180, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte 
de VSTP EDUCAÇÃO LTDA foi determinada, em virtude do trânsito em julgado da sentença, sua 
INTIMAÇÃO por EDITAL para que pague o valor de R$ 18.848,00 (atualizado até outubro de 2018), 
no prazo de 15 dias (art. 523 do CPC), devidamente atualizado até a data do pagamento. Transcorrido 
o prazo de 15 dias sem pagamento, inicia-se automaticamente o prazo de 15 dias para impugnação ( 
art. 525 do CPC), independentemente de nova intimação ou de certificação nos autos. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 11 de fevereiro de 2019. 

3ª VC – Regional Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007798-
09.2016.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Antonio da Costa, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA 
PAULA SOUZA SANTOS, Brasileira RG 52168870-X, CPF 937.375.805-53, que lhe foi proposta uma 
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Vstp Educação Ltda, para o recebimento de 
R$ 8.773,52 (Out/2016), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais relativos a 
mensalidades de Janeiro a Agosto de 2014, vencidas e não pagas. Encontrando-se a executada 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 advertida que será nomeado curador 
especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na 
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo 

BMG Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
Companhia Aberta - NIRE Nº 3530046180-1 - CNPJ/MF Nº 34.265.561/0001-34

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Ficam convocados os senhores acionistas da BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil (“Companhia”) para se 
reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril de 2019, às 14 horas, na sede da 
Companhia, localizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Sala 101, Parte, Bloco 01, Condomínio Edifício 
São Luiz, CEP 04543-000, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo (“Assembleia”), a fi m 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1.1. Examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e das 
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2018; 1.2. destinação 
do lucro líquido apurado com relação ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 e da distribuição de 
dividendos e de juros sobre o capital próprio para os acionistas da Companhia; e 1.3. fi xação da remuneração anual e 
global dos administradores da Companhia. Instruções Gerais: Os documentos relativos à Assembleia encontram-se à 
disposição dos Acionistas no site de relações com investidores da Companhia (https://www3.bancobmg.com.br/site/
leasing.aspx) e no site da CVM (www.cvm.gov.br). Para exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à 
Assembleia com os seguintes documentos: (i) acionistas pessoas 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 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/estatuto social e comprovante de eleição dos 
diretores/administradores. Alternativamente, os Acionistas poderão participar da Assembleia mediante o envio, a partir 
desta data, do boletim de voto à distância, nos termos do Anexo V ao Manual da Assembleia, conforme disponibilizados 
site de relações com investidores da Companhia (https://www3.bancobmg.com.br/site/leasing.aspx) e no site da CVM 
(www.cvm.gov.br). As instruções de voto deverão ser recebidas pelo custodiante, pelo escriturador, ou pela Companhia até 
7 (sete) dias antes da data da Assembleia, exceto se prazo menor for estabelecido. São Paulo, 29 de Março de 2019.

ÂNGELA ANNES GUIMARÃES - Membro do Conselho de Administração

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - C.N.P.J./M.F. Nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Aviso aos Acionistas

Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no caput do artigo 133 da Lei Federal nº 6.404, 
de 15.12.1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), comunica aos senhores acionistas que se encontram 
disponíveis na sede social, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 
3º andar, CEP 05425-070, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei das Sociedades por Ações, relativos ao exer-
cício social encerrado em 31.12.2018, a serem apreciados na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Companhia 
a ser realizada oportunamente. São Paulo, 29.03.2019. Klausner Henrique Monteiro da Silva - Diretor Presidente

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 30 de abril 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”), a fi m 
de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária: 1.1. Examinar, discutir e votar 
o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social fi ndo em 31 
de dezembro de 2018; 1.2. destinação do lucro líquido apurado com relação ao exercício social encerrado em 31 de 
dezembro de 2018 e da distribuição de dividendos e de juros sobre o capital próprio para os acionistas da Companhia; 
e 1.3. fi xação da remuneração anual e global dos administradores da Companhia. 2. Em Assembleia Geral 
Extraordinária: 2.1. ratifi cação do pagamento de juros sobre capital próprio, conforme aprovado pelo Conselho de 
Administração da Companhia em reunião realizada em 28 de dezembro de 2018 e retifi cado em reunião realizada 22 
de janeiro de 2019; 2.2. alteração da redação do artigo 27, inciso (a), alínea (v) do Estatuto Social da Companhia, para 
constar que a atuação do Diretor sem designação específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da 
Companhia será acompanhada diretamente pelo Conselho de Administração; 2.3. alteração da redação do artigo 27, 
inciso (c), alínea (i) do Estatuto Social da Companhia para expressamente constar que o Diretor sem designação 
específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia não poderá auxiliar o Diretor Executivo 
Geral no desempenho de suas funções, a fi m de preservar a independência das atividades auditadas; 2.4. alteração da 
redação do artigo 40, parágrafo terceiro do Estatuto Social da Companhia, para esclarecer que o Diretor sem 
designação específi ca que vier a ser responsável pela auditoria interna da Companhia não poderá participar dos lucros 
da Companhia, a fi m de evitar eventuais confl itos de interesses; e 2.5. 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/) e no 
site da CVM (www.cvm.gov.br). Para exercer seus direitos, os Acionistas deverão comparecer à Assembleia com os 
seguintes documentos: (i) acionistas pessoas 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 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/estatuto social e comprovante de eleição 
dos diretores/administradores. Alternativamente, os Acionistas poderão participar da Assembleia mediante o envio, a 
partir desta data, do boletim de voto à distância, nos termos do Anexo V ao Manual da Assembleia, conforme 
disponibilizados site de relações com investidores da Companhia (http://bancobmg.mzweb.com.br/) e no site da CVM 
(www.cvm.gov.br). As instruções de voto deverão ser recebidas pelo custodiante, pelo escriturador, ou pela Companhia 
até 7 (sete) dias antes da data da Assembleia, exceto se prazo menor for estabelecido. São Paulo, 29 de Março de 2019.

ÂNGELA ANNES GUIMARÃES - Membro do Conselho de Administração

BANCO

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 3ª (Terceira) Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional 

Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A.
Santo Antonio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie
Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A (“Emissão”), convoca os 
Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas”), a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira
convocação, no dia 15 de abril de 2019, às 14:30 horas, na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa
Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) a celebração, pela Emissora, em conjunto com a
Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), dos seguintes aditamentos: (1) 4º Aditamento ao Instrumento Particular da 
Escritura da 3ª emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em 2 (duas) 
Séries, para Distribuição Pública, da Santo Antônio Energia S.A. (“4º Aditamento à Escritura de Emissão”); (2) 4º Aditamento ao Contrato de Suporte de 
Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado (“4º Aditamento ao Contrato de
Suporte - Insuficiências”); (3) 4º Aditamento ao Contrato de Suporte de Acionistas Suplementar e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e
posteriormente aditado (“4º Aditamento ao Contrato de Suporte - Suplementar”); (4) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, 
celebrado com Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, celebrado em 28 de agosto de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato 
de Fiança - CEMIG”); e (5) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, celebrado com a Centrais Elétricas S.A., celebrado em 28 de agosto 
de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato de Fiança - ELETROBRAS”); a fim de atualizar as proporções dos percentuais no âmbito das
garantias prestadas haja vista as alterações das participações societárias dos acionistas diretos e indiretos da Madeira Energia S.A., nos termos da Proposta da 
Administração divulgada pela Emissora junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão descriminados na
Proposta de Administração a ser divulgada pela Emissora. A comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura
dos trabalhos da assembleia geral, mediante apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada
debenturista e emitido pela instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos
o depósito do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 
6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 29 de março de 2019. Roberto Junqueira Filho - Diretor Presidente.

Ativo  2018/R$ 2017/R$
Circulante  330.209,42 860.654,29
Caixa e Equivalentes de Caixa  8.155,73 532.700,60
Clientes a Receber  100,00 6.000,00
Imóveis a Venda  321.953,69 321.953,69
Não Circulante  18.188.197,74 19.789.110,58
Créditos com Pessoas Ligadas  15.234.389,20 15.364.092,90
Depósitos e Cauções  1.937,97 1.937,97
Investimentos  2.583.991,48 2.583.991,48
Imobilizado  367.879,09 1.839.088,23
Total do Ativo  18.518.407,16 20.649.764,87

Passivo  2018/R$ 2017/R$
Circulante  175.089,51 13.373.491,42
Fornecedores  2.994,14 -
Obrigações Trabalhistas e Sociais  29.073,00 29.073,00
Obrigações Tributárias  143.022,37 144.418,42
Adiantamentos Diversos  - 13.200.000,00
Não Circulante  730.178,36 872.846,90
Tributos Parcelados  730.178,36 872.846,90
Patrimônio Líquido  17.613.139,29 6.403.426,55
Capital Social  39.961.238,00 39.961.238,00
Reserva de Capital  12.272.362,23 12.272.362,23
(-)Prejuízos Acumulados  (34.620.460,94) (45.830.173,68)
Total do Passivo  18.518.407,16 20.649.764,87

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro de 2018.
Receita Operacional Bruta  2018/R$ 2017/R$
Arrendamentos, Produtos e Serviços  13.464.069,60 250.462,61
(-) Impostos sobre Arrendamentos, 
 Produtos e Serviços  9.638,56 9.141,91
Receita Operacional Líquida  13.454.431,04 241.320,70
Despesas Administrativas  229.008,10 679.622,58
Depreciações  1.471.209,74 3.962,80
Impostos e Taxas  14.146,32 27.672,78
Despesas Financeiras  108.353,72 105.286,35
Outras Receitas / Despesas  36,82 (23,92)
Lucro / Prejuízos antes 
 dos efeitos fiscais  11.631.749,98 (575.247,73)
Contribuição Social e I.R.  422.037,84 18.833,26
Lucro/Prejuízos Líquido do Exercício  11.209.712,14 (594.080,99)
Lucro Líquido por Ação  0,002474 -

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa das atividades   2018/R$ 2017/R$
operacionais
Prejuízo Líquido do exercício  11.209.712,14 (594.080,99)
Ajuste por: Depreciações  1.471.209,74 3.962,80
Prejuízo Líquido ajustado  12.680.921,88 (590.118,19)
Redução (Aumento) das contas do ativo
Clientes  5.900,00 (6.000,00)
Outros ativos  - (127,33)
Aumento (Redução) das contas do passivo
Fornecedores  2.994,14 -
Obrigações Tributarias  (144.400,17) (137.414,56)
I.R. e Contribuição Social  335,58 335,58
Outros Passivos  (13.200.000,00) 13.200.000,00
Fluxo de Caixa das atividades 
 operacionais  (654.248,57) 12.466.675,50
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução nos Empréstimos 
 e Adiantamentos  129.703,70 (11.957.801,37)
Alienação de Investimentos  - 338,61
Alienação de Imobilizado  - 10.000,00
Fluxo de caixa nas atividades 
 de Investimentos  129.703,70 (11.947.462,76)
Fluxo de caixa do exercício  (524.544,87) 519.212,74
Saldo no início do exercício  532.700,60 13.487,86
Saldo no final do exercício  8.155,73 532.700,60
Fluxo de caixa do exercício  (524.544,87) 519.212,74

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2018.

A Diretoria Marcial Celso de Lima -  CRC  1SP159694/O-5

Notas Explicativas
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acor-
do com o CPC PME, em concordância com  às Leis nº 6404/76, 

11638/2007 e 11941/2009. 2- Caixa e equivalentes de caixa, incluem 
o caixa (R$2.971,68 em 2018 e R$5.179,00 em 2017), depósitos 
bancários(R$2.971,68 em 2018 e R$133,93 em 2017) e aplica-

Usina Açucareira Paredão S.A.
C.N.P.J. 61.340.238/0001-50

Relatório de Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço, a Demonstração 
do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2018. Estamos à disposição de V.Sas., na 
Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 07 de Março de 2019.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
  Capital Social Reservas de Capital Prejuízos Acumulados Total do Patrimônio Líquido
Em 31/12/2017  39.961.238,00 12.272.362,23 (45.830.173,68) 6.403.426,55
Resultado do Exércício  - - 11.209.712,74 11.209.712,74
Em 31/12/2018  39.961.238,00 12.272.362,23 (34.620.460,94) 17.613.139,29

ções financeiras (R$3.922,58 em 2018 e R$527.387,67 em 2017). 
3- O Imobilizado esta demonstrado ao custo histórico de aquisição 
(R$5.873.614,58 em 2018 e 2017), menos a Depreciação acumulada 
(R$5.505.735,49 em 2018 e R$4.034.526,35 em 2017). O método de 
de preciação e amortização foram calculadas pelo método linear as 
taxas permitidas pela legislação tributária. 4- As receitas e despesas 
são reconhecidas no resultado pelo regime de competência. 5- O 
Capital Social é de R$39.961.238,00 totalmente integralizado e re-
presentado por 4.531.321.547 ações ordinárias sem valor nominal. 
6- O Imposto de Renda e a Contribuição Social são apurados com 
base no lucro presumido.

Santo Antônio Energia S.A.
CNPJ/MF nº 09.391.823/0001-60 - NIRE: 35.300.352.891

Edital de Convocação para Assembleia Geral de Debenturistas da 2ª (Segunda) 
Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, 

com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série Única, para Distribuição 
Pública com Esforços Restritos de Colocação da Santo Antônio Energia S.A.

Santo Antônio Energia S.A. (“Emissora”), na qualidade de Emissora da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária com Garantia Adicional Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de
Colocação, da Santo Antônio Energia S.A. (“Emissão”), convoca os Titulares das Debêntures emitidas no âmbito da Emissão (“Debenturistas”), 
a se reunirem em Assembleia Geral de Debenturistas, a ser realizada, em primeira convocação, no dia 15 de abril de 2019, às 10:00 horas, 
na sede da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e 
Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a celebração, pela Emissora, em conjunto com a Pentágono S.A.
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), dos seguintes aditamentos (1) 3º Aditamento ao Instrumento Particular da
Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária com Garantia Adicional
Real e Fidejussória, em Série única, para Distribuição Pública com Esforços Restritos de Colocação, da Santo Antônio Energia S.A (“3º 
Aditamento à Escritura de Emissão”); (2) 4º Aditamento ao Contrato de Suporte de Acionistas para Cobertura de Insuficiências e Outras 
Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado (“4º Aditamento ao Contrato de Suporte - Insuficiências”); (3) 4º
Aditamento ao Contrato de Suporte de Acionistas Suplementar e Outras Avenças, celebrado em 28 de agosto de 2013 e posteriormente aditado 
(“4º Aditamento ao Contrato de Suporte - Suplementar”); (4) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, celebrado com
Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, celebrado em 28 de agosto de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato
de Fiança - CEMIG”); e (5) 2º Aditamento ao Instrumento Particular de Contrato de Fiança, celebrado com a Centrais Elétricas Brasileiras S.A.,
celebrado em 28 de agosto de 2013, e posteriormente aditado (“2º Aditamento ao Contrato de Fiança - ELETROBRAS”); a fim de atualizar as 
proporções dos percentuais no âmbito das garantias prestadas, haja vista alterações das participações societárias dos acionistas diretos e 
indiretos da Madeira Energia S.A., nos termos da Proposta da Administração divulgada pela Emissora junto à Comissão de Valores Mobiliários 
(“CVM”). Os itens da Ordem do Dia acima descritos serão descriminados na Proposta de Administração a ser divulgada pela Emissora. A 
comprovação da condição de Debenturista poderá ocorrer a qualquer momento até a abertura dos trabalhos da assembleia geral, mediante
apresentação de documento de identidade, extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada Debenturista e emitido pela 
instituição depositária e, no caso de constituição de procurador, do competente instrumento de mandato. Neste caso, solicitamos o depósito
do instrumento de procuração e dos documentos societários, na sede social da Emissora, localizada na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 
6º andar, sala 1, Edifício Villa Lobos, Alto de Pinheiros, Cidade e Estado de São Paulo, bem como o envio ao Agente Fiduciário no e-mail 
assembleias@pentagonotrustee.com.br, em até 1 (uma) hora antes do evento. São Paulo, 29 de março de 2019. Roberto Junqueira Filho -
Diretor Presidente.

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

Assembléia Geral Ordinária - Convocação
São convocados os acionistas a se reunirem em AGO dia 29/04/2019, 9h, na sede social, para deliberar sobre a ordem do dia: 1.Ordinária: a) Leitura, discussão 
e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; b) fixação das remunerações dos membros da diretoria; c) 
destinação dos lucros do exercício findo e distribuição de dividendos. Comunicamos que se encontram à disposição dos Srs. Acionistas, na sede social, os
documentos previstos no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2018. São Paulo, 27 de março de 2019. José Luiz 
Aliperti Neto - Diretor Presidente.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 
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AUXÍLIO COMBUSTÍVEL
Empresa que fornece auxílio combustível ao aos funcionários, em 
Cartão Cooper, tenho risco de ser considerado salário in natura? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIA DE EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL FAZ RETIRADA DE PRÓ-
-LABORE E CONTRIBUI PARA A PREVIDÊNCIA, ENTRETANTO ENTROU 
COM PEDIDO DE AUXÍLIO MATERNIDADE, COMO PROCEDER?

Esclarecemos que será descontado durante o recebimento do 
salário-maternidade as contribuições sobre o valor do benefício 
do segurado contribuinte individual na alíquota de 20% (vinte por 
cento). Base Legal – IN INSS/PRES nº77/15, art.355.

ADIANTAMENTO SALARIAL
Empresa é obrigada a fazer o desconto de IRRF sobre adiantamento sala-
rial, como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PRESTAR SERVIÇO A ANTIGA EMPRESA COMO MEI
Ex-funcionário que registrou o MEI, pode vir prestar serviço para 
sua antiga empresa onde teve vinculo, como proceder? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIA APRESENTOU UM ATESTADO DE 12 DIAS POR 
AMEAÇA DE ABORTO, ENTRETANTO NO SEXTO DIA TEVE ABORTO 
ESPONTÂNEO, COMO PROCEDER?

Neste caso interrompe o atestado médico e inicia a licença maternidade 
de 02 semanas no dia em que ocorreu o aborto, nos termos da IN 
INSS/PRESS nº 77/2015, artigo 343, § 1º. Portanto, o atestado não se 
mantém válido até o final dos 12 dias, devendo iniciar a licença-ma-
ternidade de 02 semanas no dia em que ocorreu o aborto.

RECOLHIMENTO DO FGTS
Sócio de sociedade empresária limitada, que exerce a administração, 
portanto, tem retirada de pró-labore, pode recolher FGTS? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1112867-51.2016.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 45ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a).Guilherme
Ferreira da Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANDREIA GODOI, Brasileiro, com endereço
à Rua Bom Jesus, 145, Jardim Brasilia, CEP 19045-430, Presidente Prudente SP, que lhe foi proposta
uma Ação Cominatória para obtenção de tutela específica cumulada com pedido de indenização por
danos morais e materiais, requerida por UNIVERSO ONLINE S/A, CNPJ nº 01.109.184/0001-95,
processo n°1112867- 51.2016.8.26.0100. Pelo presente comunico que neste juízo tramita a ação em
epígrafe, objetivando seja julgado procedente o pedido de cancelamento e retirada do ar o site
www.uolmulher.com.br, e a condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$30.000,00 e lucros
cessantes. Encontrando-se a Sra. ANDREIA GODOI em lugar incerto e não sabido, foi determinada sua
citação por EDITAL. Portanto, fica vossa senhoria CITADA de todo conteúdo da petição inicial e decisões,
disponibilizadas na internet. Ciente de que deverá se manifestar, apresentando defesa, no prazo de 15
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Advertida que, se não contestar a ação,
será considerada revel (Art.344, CPC), caso em que será nomeado curador especial (art. 257, §4º,
CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

3ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS PROCESSO Nº 1010935-
34.2018.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de 
São Paulo, Dr. Luis Fernando Nardelli, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a GABRIEL AUGUSTO SERRA 
OLIVEIRA, CPF 408.164.958-82, que lhe foi proposta uma ação de Execução por parte de VSTP 
EDUCAÇÃO LTDA, para o recebimento de R$29.396,20 (Ago/2018) decorrentes das parcelas vencidas 
de Janeiro a Dezembro de 2017, do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais firmado entre as 
partes. Encontrando-se o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, 
para que, no prazo 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. 
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