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You Inc Incorporadora e Participações S.A.
CNPJ/MF N° 11.284.204/0001-18 NIRE N° 35.300.393.775

Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária 
A You Inc Incorporadora e Participações S.A., vem, pela presente, em virtude do exposto abaixo, convocar os acio-
nistas da Companhia, para reunirem-se em AGO a ser realizada, em 1ª convocação, às 11hs do dia 30/04/2019, 
na sede social da Companhia, localizada na Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubits-
chek, nº 360, 4° andar, conjunto 41, ordem do dia: (A) Deliberar sobre as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31/12/2018, 
acompanhadas do Relatório da Administração e do Parecer dos Auditores Independentes; (B) Deliberar sobre a 
destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2018; e (C) Fixar a remuneração global anual dos 
administradores para o exercício de 2019. Instruções Gerais: A documentação relativa à ordem do dia está à 
disposição na sede da Companhia, bem como nos endereços eletrônicos da Companhia (http://www.youinc.com.
br/) e da CVM (www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores. São Paulo, 16/04/2019. A Administração.

1ª VC – Regional Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0021646-
21.2018.8.26.0007. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de 
São Paulo, Dr. Alessander Marcondes França Ramos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RONALDO 
GUILHERME DA SILVA CARMELO, CPF 310.851.778-31, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por AMC Serviços Educacionais Ltda. e que foi determinada a 
intimação do executado por edital com prazo de 20 dias para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis 
pague o valor indicado no demonstrativo discriminado pelo credor, à fl. 03, no valor de R$ 17.075,32, 
atualizado até Setembro/2018, acrescido de custas, se houver. Fica a parte executada advertida de que, 
transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 
impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do Código de Processo Civil, o 
débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento 
(10%). Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por 
EDITAL. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

1ª VC – Regional Penha de França. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0009390-83.2017.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - 
Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). José Luiz de Jesus Vieira, na forma da Lei, etc. FAZ 
SABER a(o) SARA RUBEM DIAS, Brasileiro, CPF 320.613.648-29, que por este Juízo, foi instaurado 
Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Monitória, movida por AMC SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, tendo sido a demanda julgada procedente. 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$ 68.787,88, devidamente 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de julho de 2018. 

1ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1018866-
80.2016.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ANA LUCIA 
REBELO DE OLIVEIRA, Brasileiro, Divorciada, Professora, RG 12.714.286-1, CPF 284.123.738- 98, que 
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Condomínio Edifício Nevada, 
alegando em síntese: Cobrança da quantia de R$2.121,92, decorrente de débitos condominiais vencidos 
a partir de fevereiro/2016, relativos ao apto.21, integrante do condomínio autor. 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(quinze) 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de fevereiro de 2019. 

PBRV Empreendimentos Imobiliário S.A. CNPJ nº 
10.439.154/0001-38 - Edital de Convocação - PBRV 
Empreendimentos Imobiliário S.A., vem convocar todos os 
sócios para a Ata de Assembleia Geral Extraordinária ser 
realizada em 30/04/2019, às 10h, na Rua Olimpíadas, 66, 
13º andar, São Paulo, SP, para deliberar sobre os seguintes 
assuntos: 1. Deliberar sobre a transformação de Sociedade 
por Ações em Sociedade Empresária Limitada; 2. Outros 
assuntos de interesse da sociedade. Luiz Henrique de 
Vasconcellos e José Paim de Andrade Junior, diretores

www.sold.com.br (11) 3296-7555INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar - Itaim Bibi

São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 07/05/2019  - 09:00h  -  2º LEILÃO: 09/05/2019  - 15:30h

EDITAL DE LEILÃO
Henri Zylberstajn, 

Presencial e Online 
IMÓVEL “EDIFÍCIO SPAZIO POZELLI”, -

 DATA 
DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 07/05/2019, às 09:00 horas, e 2º Leilão dia 09/05/2019, às 15:30 horas. LOCAL: 

. DEVEDOR FIDUCIANTE: DANIEL 
QUEIROZ, -

TANIA ROBERTA RIBEIRO 
QUEIROZ

. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01 DO PAGAMENTO: -

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 1.308.629,33 (Hum milhão, 
trezentos e oito mil, seiscentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos); 2º leilão: R$ 550.000,00 (Quinhentos e cinquenta mil 
reais), 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO 

LEILÃO ONLINE: 
-

OBSERVAÇÕES: O arre-

-
-

. O arrematante será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para 
obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. -

-

-
A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direi-

to à desistência da arrematação. 

-

Pedreira Cachoeira S.A. - CNPJ/MF nº 62.310.644/0001-33
Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Ficam convidados os acionistas a se reunirem em AGO/E, que se realizará no dia 26/4/19, às 11h00min, na Avenida São Gabriel, 333, 18º andar 
– Jardim Paulista, em SP/SP, para deliberarem: (i) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras e contábeis relativas ao exercício 
social encerrado em 31/12/18; (ii) Destinação do resultado do exercício encerrado em 31/12/18; (iii) Correção monetária do capital social; (iv) Apro-
vação da verba anual e global destinada à remuneração da Diretoria; (v) Alteração do artigo 12 do Estatuto Social; (vi) ratificação da autorização 
para celebrar acordo com os invasores do imóvel pertencente à Pedreira Cachoeira; e (vii) Outros assuntos de interesse social. Os documentos 
existentes relativos aos itens “v” e “vi” da ordem do dia estarão, a partir desta data, nos termos do artigo 135, §3º da Lei nº 6.404/76, à disposição 
dos acionistas no endereço da sede, podendo ser consultados mediante prévio agendamento. SP, 15/4/19. A Diretoria. (17, 18 e 19/04/2019)

Tam Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A. - CNPJ n. 52.045.457/0001-16 - NIRE 35.300.026.373
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária 

Ficam convocados os Acionistas da Tam Aviação Executiva e Táxi Aéreo S.A. (“Companhia”) a se reunirem às 15hs, do dia 30/04/19, 
na sede social, em SP/SP, na Rua Monsenhor Antonio Pepe, n. 94, Parque Jabaquara, a fim de deliberarem: a. Tomar as contas 
dos administradores, examinar, discutir e votar o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores 
independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/18; b. Reeleição dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia; e c. Remuneração dos administradores da Companhia. A Companhia informa que se encontram à disposição dos Senhores 
Acionistas, na sede social da Companhia: (i) o relatório da administração; (ii) as demonstrações financeiras; e (iii) o parecer dos auditores 
independentes. São Paulo, 11/04/19. Maurício Rolim Amaro - Presidente do Conselho de Administração. (18, 19 e 23/04/2019)

Representa tanto a passagem da escravidão para a liberdade 
como a passagem do anjo do Senhor que, em cumprimento 
à última praga, traria a morte a todos os primogênitos, 

menos para as casas que estivessem com suas portas marcadas por 
um sinal muito especial. 

O livro de Êxodo – o segundo da Bíblia – narra, no capítulo 12, o 
evento com detalhes, muitos dos quais bem conhecidos nossos. A 
começar pelo sinal já referido: o sangue de um cordeiro sem mácula, 
que seria sacrifi cado para salvar aquela casa. O versículo 14 deter-
mina: “Este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao 
Senhor; nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. ”

PÁSCOA, para os cristãos, traz igualmente o sentido de passagem. 
Da morte – em decorrência do pecado – para a vida, pela salvação 
por Cristo. A simbologia do sangue do cordeiro imaculado da “Pes-
sach” encontra paralelo no sangue de Jesus, “Cordeiro de Deus 
que tira o pecado do mundo”, na expressão textual do Evangelho 
de João, capítulo 1. 

Por isso, disse Jesus na celebração da última ceia com seus 
discípulos, ao servir-lhes o vinho: “Isto é o meu sangue, o sangue 
da Nova Aliança que é derramado por muitos, para remissão dos 
pecados” (Mateus, 26:28). Páscoa traduz, também, a vitória de Jesus 
sobre a morte, pela ressurreição e a gênese do Cristianismo. Rui 
Barbosa dirá: “De uma palavra anunciada, um ‘surrexit’ emergiu o 
mundo cristão”!

O COELHO DA PÁSCOA é “corpo estranho”, não pertencente 
a nenhuma dessas fontes. Surgiu com o sincretismo religioso, em 
que algumas datas e símbolos pagãos se incorporaram ao incipiente 
cristianismo, como forma de facilitar sua assimilação. A festa em 
homenagem a EOSTRE, deusa da fertilidade e do renascimento, 
de tradição anglo-saxônica, celebrava o início da primavera, com a 
volta do sol e das fl ores, dando NOVA VIDA à terra. 

Um dos símbolos integrantes de seu culto era a LEBRE (que acabou 
sendo trocada pelo coelho!). Essa origem se conserva no nome que 
a Páscoa tem em alemão: OSTERN e em inglês: EASTER. Por outro 
lado, associa-se o coelho ou a lebre à ideia de FERTILIDADE, por 
sua rápida e fértil reprodução. Ofertar um desses animais a alguém 
signifi cava, portanto, desejar-lhe PROSPERIDADE.  

O OVO DE CHOCOLATE, por fi m, completa o quadro simbólico. O 
ovo representa a VIDA LATENTE, aquela que vai surgir, ou ressur-
gir, como as fl ores na primavera. A pessoa que o oferece a outrem, 
deseja-lhe a conservação da vida, a LONGEVIDADE. No início, os 
ovos eram de galinha, cuidadosamente decorados. Em alguns países 
do leste europeu, o hábito ainda persiste. 

No Novo Mundo, ele passou a ser substituído pelo ovo de cho-
colate – cá entre nós – muito mais 
saboroso. E... muito, muito mais 
calórico!

J. B. Oliveira é Consultor de Empresas, 
Professor Universitário, Advogado

e Jornalista. É Autor do livro
“Falar Bem é Bem Fácil”, e membro da 

Academia Cristã de Letras. -
 www.jboliveira.com.br –

jboliveira@jbo.com.br.

Serviço: Livro “Mostrando a Lín-
gua”. Editora JBO. 163 páginas. 
Preço de capa: R$ 40,00. Valor 
especial de promoção: R$ 30,00. 
Pedidos exclusivamente pelo site 
www.jboliveira.com.br

DICAS DE 
COMUNICAÇÃO 
com J. B. Oliveira

É Páscoa. 
Onde 

estão os 
coelhinhos 
e os ovos?

“PESSACH”, para os 

judeus (a palavra 

signifi ca “passagem”), 

rememora a cerimônia 

instituída no Egito, na 

véspera da saída do povo 

hebreu rumo à Terra 

Prometida.

Madeira Energia S.A. - Mesa
CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE. 35.300.346.866

Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária - Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a 
serem realizadas, em segunda convocação, no dia 30 de abril de 2019, às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado 
de São Paulo, na Avenida Dra. Ruth Cardoso, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: em 
Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras da Companhia
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; (ii) fixar o número de membros titulares e suplentes do Conselho de 
Administração da Companhia; (iii) eleger os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, bem como a indicação do 
Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iv) fixar o número de membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da 
Companhia; (v) eleger os membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; (vi) atualizar o capital autorizado da Companhia; e em
Assembleia Geral Extraordinária: (vii) fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2019; (viii) fixar a
remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2019; (ix) aprovar a consolidação do Estatuto Social da Companhia;
(x) rerratificar o aumento de capital aprovado na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia de 29 de novembro de 2018; e (xi) instruir o voto da
Companhia, na condição de acionista única da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as
providências cabíveis no sentido de aprovar as mesmas matérias constantes dos itens “i”, “ii”, “iii”, “iv”, “v”, “vii”, “viii” e “ix” acima no âmbito de sua
subsidiária integral. Instruções Gerais: Os acionistas que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos 
instrumentos de mandato, na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência “Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da realização da Assembleia Geral. São Paulo, 18 de abril de 2019. 
Madeira Energia S.A. - Mesa. Felipe Montoro Jens - Presidente do Conselho de Administração. 

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto (Em reais)

Guilherme Bernardes Filho - Diretor Presidente
Aderbal Alfredo Calderari Bernardes - Diretor Tesoureiro

Raquel Aparecida Assugeni - Contadora - CRC-SP 193.532/O-4

Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido (Em reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis 
do Exercício fi ndo em 31 de Dezembro de 2018 (Em reais)

  Resultados
 Capital Social Acumulados Total
Saldo em 31.12.2016 11.582.249,51 (2.368.780,01) 9.213.469,50
Prejuízo do exercício - (720.986,58) (720.986,58)
Saldo em 31.12.2017 11.582.249,51 (3.089.766,59) 8.492.482,92
Prejuízo do exercício - (860.019,13) (860.019,13)
Saldo em 31.12.2018 11.582.249,51 (3.949.785,72) 7.632.463,79

 2018 2017
Receitas Operacionais 108.900,00 1,77
Gerais 120.000,00 -
( -) Deduções (11.100,00) -
Receitas Financeiras - 1,77
Despesas operacionais (968.919,13) (720.988,35)
Gerais e administrativas (967.534,16) (719.550,92)
Despesas fi nanceiras (1.384,97) (1.437,43)
Prejuízo operacional (860.019,13) (720.986,58)
Prejuízo do exercício (860.019,13) (720.986,58)

Atividades Operacionais 2018 2017
Recebimento diversos 8.995,25 120.168,97
Pagamentos de fornecedores (1.384,97) (111.679,64)
Pagamentos de tributos - (2.583,82)
Adiantamento Sócios (7.400,00) (5.760,00)
Caixa Líquído das Atividades 210,28 145,51
Variação líquida de disponibilidades 210,28 145,51
Saldo inicial 331,15 185,64
Saldo fi nal de disponibilidades 541,43 331,15

Demonstração do Resultado - Dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)
ATIVO 2018 2017
Circulante 815.728,57 813.731,49
Caixa e Bancos 541,43 331,15
Créditos Diversos 23.113,29 21.326,49
Contas a Receber 791.530,60 791.530,60
Impostos a Recuperar 543,25 543,25
Não Circulante 14.155.497,74 13.765.135,22
Depósitos Judiciais 8.444,92 8.444,92
Imobilizado 14.147.052,82 13.756.690,30
Total 14.971.226,31 14.578.866,71

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2018 2017
Circulante 7.324.607,93 6.072.229,20
Diretores e acionistas 7.324.082,07 5.951.718,18
Diversos 525,86 120.511,02
Não Circulante 14.154,59 14.154,59
Fornecedores 14.154,59 14.154,59
Patrimônio líquido 7.632.463,79 8.492.482,92
Capital 11.582.249,51 11.582.249,51
Prejuízos acumulados (3.949.785,72) (3.089.766,59)
Total 14.971.226,31 14.578.866,71

GGBA Agropecuária S.A. - CNPJ 25.639.949/0001-67
Relatório da Administração

Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)
Submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis referentes ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018, São Paulo, 12 de março de 2019. Guilherme Bernardes Filho - Diretor Presidente

1. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As 
demonstrações contábeis foram elaboradas com observância das 
disposições da Lei 6404/76 e Lei 11.638/07. 2. Sumário das 
Demonstrações Contábeis: As despesas foram apropriadas 
obedecendo ao regime de competência mensal.

3. Não Circulante - (Imobilizado - Intangível)
 Custo Depreciação Saldo
 Corrigido Acumulada 2018
Terras 12.218.540,90 - 12.218.540,90
Construções civis 179.998,00 124.798,96 55.199,04
Móveis e Utensílios/
 Máquinas Equipamentos 1.950,72 1.950,72 -
Computadores 24.347,07 24.347,07 -
Instalações 16.617,00 553,92 16.063,08
Aeronaves e
 Equipamentos Espaciais 2.185.000,00 327.750,20 1.857.249,80
Software 79.939,24 79.939,24 -
Total 14.706.392,93 559.340,11 14.147.052,82
A depreciação do imobilizado é calculada pelo método linear, com base nas 
seguintes taxas anuais: Construções - 4%, Veículos, Equipamentos, 
Máquinas, 20% e demais bens - 10%. 4. Capital Social: O Capital Social 

autorizado é de R$ 11.582.249,51 representado por 11.582.249 ações 
ordinárias nominativas, sem valor nominal. 5. Seguros: A Sociedade tem 
como procedimento assumir o auto seguro. 

1 . Contexto operacional: A Nampont Holdings S/A foi constituída em 
02 de janeiro de 2015 sob a forma de sociedade por ações, com prazo de 
duração indeterminado, tendo como objetivo principal a participação em ou-
tras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista 
ou quotista e, a partir de 27 de abril de 2015 a participação acionária foi 
adquirida pelas empresas Golf Participações Ltda. e São Paulo Properties 
S/A. Em 11.09.2015, conforme a ATA de Assembléia Geral Extraordinária, 
foram eleitos novos membros da diretoria, Srs. Alessandro Poli Veronezi 
e Victor Poli Veronezi com renuncia dos antigos administradores, e trans-
ferência de sua sede social para a Avenida Angélica, 2.466 conjunto 213 
– bairro de Cerqueira Cesar em São Paulo. Através das Atas de Assem-
bleias Geral e Extraordinária de 11/09/2015, e 08/10/2015 foi aprovada a 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie 
com garantia flutuante e com garantia adicional real e fidejussória, em sé-
rie única, da Emissora (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), para 
distribuição pública com esforços restritos de distribuição, na Nampont Hol-
dings S/A. registrada sob NIRE 35.300.475.305 Jucesp, à saber: a. Valor 
total da Emissão – R$ 110.000.000,00; b. Quantidade : 110 debêntures; 
c. Nº de séries : uma única série; d. Valor nominal : R$ 1.000.000,00 na 
data de emissão; Aprovação das Demonstrações Financeiras: As presen-
tes demonstrações financeiras foram aprovadas pela diretoria da Sociedade 
em 16 de março de 2018, considerando os eventos subsequentes ocorri-
dos até aquela data. 2. Apresentação das demonstrações contábeis: As 
Demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis 
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária 
brasileira e nos pronunciamentos técnicos, assim como as orientações e 
as interpretações técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC), aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e 
pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. A Sociedade adotou todas 
as normas, revisões de normas e interpretações emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Pelo IASB e demais órgãos regulado-
res que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2017. As demonstrações 
contábeis são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da 
sociedade. 3. Principais diretrizes contábeis: 3.1. Caixa e equivalente 
de Caixa: Caixa e equivalente de caixa incluem o caixa, depósitos bancá-
rios, outros investimentos de curto prazo de liquidez imediata em montante 
conhecido de caixa e sujeito a um insignificante risco de mudança de valor, 
os quais são registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimen-
tos auferidos até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de 
mercado ou de realização. 3.2. Instrumentos Financeiros: Os ativos e pas-
sivos financeiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos 
da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e 
passivos financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos 
ao valor justo do resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos 
ativos ou passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. 
Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e 
passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos 
imediatamente no resultado. Os instrumentos financeiros da Sociedade são 
representados pelo caixa e equivalentes de caixa, contas a receber com 
partes relacionadas, aplicações financeiras e empréstimos. Classificação: 
Os instrumentos financeiros da Sociedade foram classificados nas seguin-
tes categorias: a. Mensurados ao valor justo por meio do resultado: Os 
ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado são ati-
vos financeiros mantidos para negociação, quando adquiridos para esse fim, 
principalmente, no curto prazo. Os instrumentos financeiros derivativos caso 
existam também são classificados nessa categoria. Os ativos dessa catego-
ria são classificados no ativo circulante. Os saldos referentes aos ganhos e 
às perdas decorrentes das operações não liquidadas são classificadas no 
ativo ou no passivo circulante, sendo as variações no valor justo registradas, 
respectivamente, nas contas “Receitas Financeiras” ou “Despesas Finan-
ceiras”. b. Empréstimos e recebíveis: Instrumentos financeiros não deri-
vativos com pagamentos ou recebimentos fixos ou determináveis, que não 
são cotados em mercados ativos. São classificados como ativo circulante, 
exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data 
de elaboração das demonstrações contábeis, os quais são classificados 
como ativo não circulante. Os empréstimos e recebíveis da Sociedade cor-
respondem aos empréstimos a partes relacionadas, caixa e equivalentes de 
caixa, e outras contas a receber. c. Passivos Financeiros: Representados 
por empréstimos e financiamentos bancários e saldos a pagar de conta cor-
rente com partes relacionadas, exceto pela conta corrente, os demais são 
apresentados pelo valor original, acrescidos de juros, variações monetárias 
incorridos até as datas das demonstrações contábeis. Os passivos finan-
ceiros são inicialmente mensurados pelo valor justo, líquidos dos custos da 
transação. Posteriormente, são mensurados pelo valor de custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos, e a despesa financeira é reconheci-
da com base na remuneração efetiva. 3.3. Redução do valor recuperável 
de ativos financeiros: Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo 
valor justo por meio do resultado, são avaliados por indicadores de redução 
do valor recuperável no final de cada exercício. As perdas por redução do 
valor recuperável são reconhecidas quando há evidência objetiva da redu-
ção do valor recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais 
eventos que tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto 
nos fluxos de caixa futuros estimados desse ativo. 3.4. Contas a receber e 
partes relacionadas: Registradas primeiramente pelos valores dos contra-
tos e adiantamentos, ajustadas pelos efeitos da variação dos índices gerais 
de preços médios e aplicação de juros contratuais, apurada de acordo com 
o prazo previsto nos contratos. 3.5. Provisões: São reconhecidas para obri-
gações presente (legal e presumida) resultantes de eventos passados, em 
que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação 
seja provável. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das 
considerações requeridas para liquidar a obrigação no final de cada exercí-
cio, considerando-se os riscos e as incertezas relativos a obrigação. 3.6. Im-
posto de renda e contribuição social correntes: A provisão para imposto 
de renda e contribuição social são contabilizadas pelo regime de lucro real 
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Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva da NAMPONT HOLDINGS S.A. submetem à apreciação de seus acionistas as demonstrações financeiras, o relatório de 
administração e o parecer dos auditores independentes. A presente demonstração abrange o balanço patrimonial, as respectivas demonstrações do resultado, das mutações de patrimônio líquido e do fluxo de caixa . Todos relativos 
ao exercício do ano fiscal de 2017. Contexto Operacional: Nampont Holdings S.A, foi constituída em 02 de janeiro de 2015 , tendo como objetivo principal a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade 
de sócia, acionista ou quotista. Relacionamento com Auditores Independentes: Com o objetivo de atender às suas premissas de boa governança e evitar conflitos de interesses, a Nampont Holdings S.A. não contratou, durante o 
exercício de 2017, junto à empresa Cotrim & Associados Auditores Independentes S/C , qualquer outra prestação de serviços, que não o de auditoria externa.

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2017 e em 31 de Dezembro de 2016 Em Reais
Ativo Notas 31/12/2017 31/12/2016
Ativo Circulante 
Caixa e Equivalentes de Caixa 4 6.548.633 9.269.904
Total do ativo circulante  6.548.633 9.269.904
Ativo Não circulante 
Tributos a Compensar 5 356.281 190.992
Partes Relacionadas 6 140.624.279 124.614.796
Total do ativo não circulante  140.980.560 124.805.787
Total do Ativo  147.529.193 134.075.691 

Passivo e Patrimônio Líquido Notas 31/12/2017 31/12/2016
Passivo circulante 
Instituições Financeiras 7 34.279.846 36.437.332
Obrigações Fiscais 8 491.892 445.728
Dividendos a Pagar 9 268.775 203.144
Total do passivo circulante  35.040.513 37.086.204
Passivo não circulante 
Instituições Financeiras 7 60.238.232 82.414.503
Adiantamento Futuro Aumento Capital  51.444.128 13.965.253
Total do passivo não circulante  111.682.360 96.379.756
Patrimônio Líquido  
Capital Social 10 300 300
Reserva Legal 10 60 60
Reservas de Lucros 10 805.960 609.371
Total do patrimônio líquido  806.320 609.731
 Total do passivo e patrimônio líquido  147.529.193 134.075.691

 Notas 31/12/2017 31/12/2016
(Despesas) receitas operacionais  
Gerais e administrativas 11 (167.942) (234.770)
(Déficit) antes das (despesas)
   receitas financeiras  (167.942) (234.770)
Resultado financeiro 12 529.040 1.302.471
Receitas financeiras  12.900.430 20.631.573
Despesas financeiras  (12.371.390) (19.329.102)
Lucro antes dos impostos e participações  361.098 1.067.701
Imposto de renda e contribuição social 13 (98.877) (339.018)
Participações sobre o Lucro  (65.632) (182.171)
Lucro Líquido do exercício   196.589 546.512
Quantidade de Ações  300 300
Lucro Líquido do Exercício por Ação - R$   655 1.822

  31/12/2017 31/12/2016
Lucro Líquido do Exercício 196.589 546.512
Total do Lucro Abrangente do Exercício 196.589 546.512

Das atividades operacionais 2017 2016
Lucro do exercício 196.589 546.512
Resultado líquido ajustado 196.589 546.512
(Aumento) redução dos ativos operacionais (16.174.773) (24.327.116)
Créditos a receber (165.290) (157.868)
Partes relacionadas (16.009.483) (24.169.248)
Aumento (redução) dos
  passivos operacionais 37.590.671 14.566.660
Contas a pagar 111.796 
Passivo não Circulante 37.478.875 14.566.660
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades operacionais 21.612.487 (9.213.944)
Atividades de financiamentos
Aumento (redução) de empréstimos
  de curto prazo (2.157.487) 24.897.261
Aumento (redução) de empréstimos
   de longo prazo (22.176.271) (17.175.550)
Caixa líquido gerado pelas atividades
   de investimentos e financiamentos (24.333.758) 7.721.711
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais,
    de Investimento e de financiamentos (2.721.271) (1.492.233)
Caixas e equivalentes de caixa
No início do exercício 9.269.904 10.762.137
No final do exercício 6.548.633 9.269.904
Aumento líquido de caixa 
 e equivalentes de caixa (2.721.271) (1.492.233)

 Capital Fundo de Superávit
Conta subscrito reserva do exercício Total
Subscrição capital em 02/01/16  300 60 62.859 63.219
Lucro (prejuízo) do exercício  -  - 728.683 728.683
Dividendos propostos  - - - 182.171 -182.171
Saldos em 31/12/2016  300 60 609.371 609.731
Lucro (prejuízo) do exercício  - -  262.221 262.221
Dividendos propostos  - -  - 65.632 -65.632
Saldos em 31/12/2017  300 60 805.960 806.320

Demonstração de Resultado Exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 - Em reais 

Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios Findos em 31/12/2017 e de 2016 - Em reais 

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 - Em reais 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 - Em Reais

Notas explicativas às demonstrações contábeis de 31/12/2017

Relatório dos Auditores Independentes

e foi constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o 
lucro tributável anual excedente a R$ 240. A contribuição social foi calculada 
à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado. 3.7. Reconhecimento de 
receitas: O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em confor-
midade com o regime de competência de exercício. Nossas receitas derivam 
principalmente da atividade de receitas financeiras. 4. Caixa e equivalentes 
de caixa e aplicações financeiras:  2017 2016
(a) Bancos conta movimento 5.206 2.033
Soma 5.206 2.033
(b) Aplicações financeiras
Títulos Bancários 6.543.427 9.267.871
Soma 6.543.427 9.267.871
Total de caixa e equivalentes de caixa 6.548.633 9.269.904
a. Em 31 de dezembro de 2017, o total do saldo de bancos conta movimento 
é de R$ 5.206. b. Recursos aplicados em Títulos Bancários com rendimen-
tos em média 99,9% do CDI.
5. Tributos a recuperar:  2017 2016
IR Retido na fonte (IRRF) sobre aplicação financeira  343.281 190.991
Impostos PERT a recuperar 13.000 -
Não circulante 356.281 190.991
6. Transações com partes relacionadas: No curso dos negócios da so-
ciedade, os acionistas, realizam operações comerciais e financeiras entre 
si, que incluem, entre outros, contratos e debêntures. Em linhas gerais, to-
dos os termos e condições dos contratos com partes relacionadas estão de 
acordo com os termos e condições que normalmente são praticados em 
contratação com bases comutativas e de mercado, como se a contratação 
ocorresse com uma parte não relacionada à sociedade, exceto com relação 
ao saldo de conta corrente sobre os quais não incidem encargos financeiros.
Os saldos em 31 de dezembro de 2017 são apresentados a seguir:
Ativo 2017 2016
Golf Participações (a) 111.239.372 99.484.344
Cristal Administradora (a) 27.072.340 24.017.179
São Paulo Properties (b) 1.247.784 1.113.273
Eral Empresa Recuperadora (b) 1.064.782 -
Total 140.624.278 124.614.796
a. Referem-se a contratos sobre os quais incidem juros remuneratórios cor-
respondentes a variação acumulada de 100% (cem por cento) das taxas 
médias diárias dos DI-Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-
grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cin-
qüenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, 
acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a 2,5%(dois inteiros 
e cinqüenta centésimos por cento) ao ano, base 252(duzentos e cinqüenta 
e dois) dias úteis. b. Referem-se a contrato sobre os quais incidem juros de 
1%(um por cento) ao mês, mais atualização mensal, pelos IGP-M (Índice 
Geral de Preços para o Mercado da Fundação Getúlio Vargas).
7. Instituições financeiras: 
Passivo Circulante  2017 2016
Debêntures 1,45% a.m. 34.279.846 36.437.332
Total  34.279.846 36.437.332
Passivo Não Circulante
  2017 2016
Debêntures 1,45% a.m. 60.238.232 82.414.503
Total  60.238.232 82.414.503
a. Em 11 de setembro de 2015 foi assinado o Instrumento Particular de 
escritura da 1ª.emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, 
da espécie com garantia flutuante e com garantia adicional real e fidejus-
sória, em série única, da Emissora, para distribuição pública com esforços 
restritos de colocação, da Nampont Holdings S.A., entre a Emissora, e a 
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. O valor total 
dos debêntures é de R$ 110.000.000, com prazo de vigência de 1.618 (hum 
mil seiscentos e dezoito) dias contados a partir de 24 de setembro de 2015, 
vencendo-se, portanto, em 28 de fevereiro de 2020. O Valor Unitário das 
Debêntures será amortizado em parcelas anuais e consecutivas, sendo a 
primeira parcela devida em 28 de fevereiro de 2016, no percentual de 4,00% 
sobre o Volume de Emissão, a segunda parcela devida em 28 de fevereiro 
de 2017, no percentual de 17,00% sobre o Volume de Emissão, a terceira 
parcela devida em 28 de fevereiro de 2018, no percentual de 22,00% sobre 
o Volume de Emissão, a quarta parcela devida em 28 de fevereiro de 2019, 
no percentual de 26,5% sobre o Volume de Emissão, e a última parcela 
correspondente ao saldo remanescente do Valor Nominal Unitário das de-
bêntures devida na data de Vencimento. Sobre o Valor Nominal Unitário das 
Debêntures ou seu saldo, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios 
correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias 
dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas 
na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas 
diariamente pela CETIP (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de sobre-
taxa equivalente a 2,50% ao ano, base 252 dias úteis (“Sobretaxa” e, em 
conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”), calculados de forma exponencial 

e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de 
Integralização ou da data de pagamento da Remuneração imediatamente 
anterior até a data de seu efetivo pagamento. 
8. Obrigações fiscais:  2017 2016
Imposto de renda pessoa jurídica 225.004 259.483
Contribuição social a recolher 138.554 106.027
PIS/COFINS/CSLL a recolher 128.334 80.164
IRRF a recolher - 54
Total 491.892 445.728
As obrigações fiscais tratam de passivos de curto prazo calculadas com 
base no lucro líquido do período e tributos retidos na fonte.
9. Dividendos aos acionistas:  2017 2016
Dividendos propostos 268.775 203.144
Total 268.775 203.144
Em 31.12.2017 a Sociedade procedeu a provisão de 25% sobre o lucro líqui-
do do exercício a título de dividendos a pagar aos acionistas conforme pre-
visto nos estatutos no montante de R$ 65.631,63. 10.Patrimônio líquido: 
Capital social: O capital social da Sociedade, em 31 de dezembro de 2017, 
é de R$ 300,00 (trezentos reais), representado por 300 (trezentas) ações, 
todas ordinárias e nominativas, sem valor nominal, assim distribuídas:
 2017 2016
Golf Participações Ltda. 150 150
São Paulo Properties S/A. 150 150
Total 300 300
Reserva Legal: Constituída com base em 5% do lucro líquido apurado no 
exercício conforme previsto nos estatutos até atingir 20% do capital social.
Em 31.12.2017 o saldo acumulado é de R$ 60,00. Reservas de Resulta-
dos: O lucro líquido em 31.12.2017 depois da provisão do Imposto de ren-
da e contribuição social foi de R$ 262.220. Foi constituída a provisão para 
dividendos a pagar de R$ 65.632. O saldo líquido após dividendos a pagar 
acumulado com os resultados de exercícios anteriores em 31.12.2017 é de 
R$ 805.960. 11. Despesas Operacionais:  
Despesas Administrativas 2017 2016
Despesas Gerais 47.651 26.639
Serviços prestados pessoa jurídica 46.813 79.763
Impostos e taxas 73.124 128.019
Outras Despesas 354 349
Total 167.942 234.770
12. Resultado financeiro: Receitas financeiras 2017 2016
Juros de aplicações financeiras 1.039.555 1.720.325
Variação monetária ativa 11.860.875 18.911.248
Soma 12.900.430 20.631.573
Despesas financeiras
Tarifas bancárias (759.807) (563.041)
Variação monetária passiva (11.611.583) (18.766.061)
 Soma (12.371.390) (19.329.102)
Total (receitas – despesas financeiras) 529.040 1.302.471
13. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a con-
tribuição social debitados ao resultado do exercício são compostos como 
segue:  2017 2016
Lucro antes do IR Pessoa Jurídica (IRPJ)
e da CS Sobre o Lucro Liquido (CSLL) 361.098 1.067.701
Imposto de renda e contribuição social
debitados ao resultado 98.877 339.018

Alessandro Poli Veronezi - Diretor Presidente
Dalva Regina de Melo - Contadora CRC1SP136518/O-7

Aos Administradores e Acionistas da Nampont Holdings S/A. Opinião: 
Examinamos as demonstrações contábeis da Nampont Holdings S/A, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017, e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mu-
tações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreen-
dendo as políticas contábeis significativas. Em nossa opinião, as demons-
trações contábeis acima referidas, quando lidas em conjunto com as notas 
explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, em seus 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Nampont Hol-
dings S/A em 31/12/2017, o desempenho de suas operações e os seus flu-
xos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às sociedades anônimas de capital 
fechado. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Nampont Holdings S/A, 
de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conse-
lho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a  evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 
e o relatório do auditor. A administração da Nampont Holdings S/A é 
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório 
da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não 
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma 
de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com  a audi-
toria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, 
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com 
nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar 
distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluir-

mos que há distorção relevante no Relatório da Administração somos re-
queridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis: 
A administração da Nampont Holdings S/A é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administra-
ção é responsável pela avaliação da capacidade da Nampont Holdings 
S/A continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacio-
nados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 
elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Nampont Holdings S/A ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstra-
ções contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as 
demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir re-
latório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto 
nível de segurança, mas não de garantia de que a auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de-
tectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce-
mos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 

-
levante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 

distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, con-

entendimentos dos controles internos relevantes para a auditoria para pla-
nejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 

utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divul-

pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa 
em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidên-
cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em con-

conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os 
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequa-

informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos res-
ponsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo 
e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com a 
administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifica-
mos durante nossos trabalhos. São Paulo, 16  fevereiro de 2018
Cotrim & Associados Auditores Independentes - CRC 2SP 012.348/0-4

Wilson Carlos BronzeCotrim - Contador CRC-1SP 096.274/0-9

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ 02.206.577/0001-80                                                                                                                            NIRE 35300152239

Edital de Convocação
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

São convidados os acionistas da Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento 
a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que se realizará em 30.4.2019, às 16h50, 
na sede social, na Rua Amazonas da Silva, 27, Vila Guilherme, em São Paulo (SP), a fim de: I - Em pauta 
ordinária: 1. tomar as contas dos administradores, examinar e deliberar sobre as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício encerrado em 31.12.2018; 2. deliberar sobre a destinação do lucro líquido 
do exercício; 3. eleger os integrantes do Conselho de Administração para o próximo mandato anual;  
e 4. fixar a verba remuneratória global e anual destinada aos administradores. II - Em pauta  
extraordinária: 1. aumentar o capital social e alterar a redação do “caput” do artigo 5º do Estatuto Social, 
a fim de consignar o novo valor do capital; e 2. consolidar o Estatuto Social, com a alteração mencionada 
acima. Os documentos a serem analisados na Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas  
na sede da Sociedade. São Paulo (SP), 19 de abril de 2019. Conselho de Administração: Marcelo José  
Ferreira e Silva - Presidente do Conselho de Administração.                                            (19/23/24)
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