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SOBRACIL - SP Sociedade Brasileira de Videocirurgia
Capítulo de São Paulo (SOBRACIL - SP)

CNPJ nº 02.406.115/0001-06
Convocação para Assembleia Geral Ordinária

Por meio desta, convocamos os sócios da Sobracil-SP para participar da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada
no dia 31/05/2019, às 18 hs, em primeira convocação, havendo quorum, ou às 18:30 hs, em segunda convoca-
ção, com qualquer número de pessoas presentes, no Royal Palm Hall - Campinas - SP, durante o XI Congresso de
Videocirurgia da Sobracil - SP que ocorrerá no Campinas 2019 , com a seguinte Pauta: Aprovação das Contas do
Exercício Anterior; Relatório das Atividades da Diretoria; Eleição da Nova Diretoria; Assuntos de Interesse Geral.
Lembramos a todos que encontram-se abertas as inscrições para chapas que queiram concorrer à Diretoria para o
próximo biênio (2020-2021). As mesmas devem ser encaminhadas por escrito para a sede da Sobracil-SP, situada
na Rua Dr. Thyrso Martins, 100 - 5À Andar, Conjunto 516 - São Paulo-SP, Cep: 04120-050, no máximo até o dia
26/05/2019. São Paulo, 23 de abril de 2019. Atenciosamente, André Brandalise - Presidente.

Espírito Santo Gestão de
Participações Societárias Ltda.

CNPJ: 09.534.953/0001-04 - NIRE 35.222281251
Convocação para Reunião de Sócios

Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, inscrito no CPF sob
o nº 116.840.798-29 e RG nº 11.722.491-1, residente na Avenida Professor Carvalho
Pinto, 284, 2º andar, Centro, Caieiras, São Paulo/SP, convocado para a Reunião de
Sócios da Sociedade, a se realizar no dia 07/05/2019 às 09hs, em 1ª convocação, e no
dia 13/05/2019 às 10hs, em 2ª convocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663,
11º andar, Jardim Paulistano, São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de
(i) destituição de administrador da Sociedade; e (ii) alteração e consolidação do contra-
to social da Sociedade, conforme adequado e necessário, na hipótese de ser aprovada
a destituição do administrador. São Paulo, 25 de abril de 2019. Marcos Della Coletta -
Sócio-administrador.                                                                        (26, 27 e 30)
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DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 21/05/2019, às 10:00 horas, e 2º Leilão dia 23/05/2019, às 10:00 horas. LOCAL: Av. 
Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES FIDUCIANTES: MARCOS ALVES SERRÃO, 

MARTA DANTAS BAR-
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  CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. 
DO PAGAMENTO:
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LEILÃO DE IMÓVEL
Rua Tenente Negrão, 140 - 3º Andar - Itaim Bibi
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Leilão: dia 28/05/2019, às 08:55 horas, e 2º Leilão dia 30/05/2019, às 14:00 horas. LOCAL: 

. DEVEDOR FIDUCIANTE: JOSÉ JORGE CURY JÚNIOR, brasileiro, empre-
sário, divorciado, nascido em 04/06/1951, CPF nº 476.901.008-72, RG n° 4.668.637-X-SSP/SP, residente e domiciliado à Rua Doutor Albu-
querque Lins, 1293, 1º andar, Apto 11, Bairro Santa Cecília – São Paulo/SP, CEP: 01230-001. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 
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-

Construtora Monteiro de Castro S/A
C.N.P.J 64.132.277/0001-50 - NIRE 35.300.129.326

Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 12/04/2019
Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezenove, ás 10 horas, na sede social á Rua Américo Brasiliense, n° 1.479 Conjunto 
124 - Bairro de Chácara Santo Antônio, São Paulo-SP, reuniram-se na sua totalidade os acionistas da Construtora Monteiro
de Castro S/A., em AGE. Pelas assinaturas do ‘’Livro de Presenças de Acionistas’’ constatou-se o comparecimento da totalidade
dos detentores das ações, tornando-se assim regular a assembléia, na forma do Parágrafo 4° do Artigo 124, da Lei 6.404/76,
independente de publicação de editais. Assumiu a presidência o Sr. Roberto Nardelli Monteiro de Castro, tendo como
secretário o Sr. Alciones Amaral Filho, Submetida á apreciação e deliberação dos presentes foram aprovadas as seguintes
matérias sem restrições, exceto as abstenções legais: a) Aprovação do Balanço Patrimonial e respectivas Demonstrações Financeiras 
relativas ao exercício findo em 31/12/2018, publicado nos jornais ‘’DOESP’’ do dia 11/04/2019 página n° 41, e no Empresas e
Negócios, do dia 11/04/2019 página n° 07, ambos em fase de registro na JUCESP, com folhas publicadas sobre a mesa. Esgotadas 
as matérias, lavrada a ata, lida e assinada por todos os presentes, Roberto Nardelli Monteiro de Castro - Presidente da mesa 
e Alciones Amaral Filho - Secretário da Mesa. Acionistas: (aa) Roberto Nardelli Monteiro de Castro, Alciones Amaral 
Filho e João Flaviano Caciquinho Magaldi. Á presente é cópia fiel do livro próprio. São Paulo, 12 de Abril de 2019.Roberto 
Nardelli M. de Castro - Presidente; Alciones Amaral Filho - Secretário. Acionistas: Roberto Nardelli M. de Castro; 
Alciones Amaral Filho; João Flaviano Caciquinho Magaldi Registrada na JUCESP sob n° 225.778/19-1 em 24/04/2019.

Novênio Pavan Participações S.A.
CNPJ/MF nº 03.483.357/0001-66

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: 

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas, as demonstrações 

contábeis relativas aoexercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

A Companhia e suas controladas apresentam abaixo a base de preparação e cálculo do EBITDA (lucro antes dos 

efeitos financeiros, Imposto de Renda, Contribuição Social, depreciação e amortização):

                                                                                                              Controladora                    Consolidado        
          2018         2017           2018           2017
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da CSLL 2.508.479 2.385.732 4.142.641 3.332.642
(-) Receitas financeiras (120.414) (350.903) (1.144.219) (1.513.899)
(+) Despesas financeiras 1.501 2.125 2.279.525 1.346.057
(+) Depreciação e amortização - - 5.138.142 5.683.307
Total do EBITDA (Geração de caixa) 2.389.566 2.036.954 10.416.089 8.848.107

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Llíquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais) Demonstrações dos Resultados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)

Ativo                     Controladora                     Consolidado      
Ativo circulante           2018           2017            2018           2017
Caixa e equivalentes de caixa   102.686   59.681   683.252   208.453 
Títulos e valores mobiliários   -   -   3.012.068   1.807.210 
Contas a receber   -   -   39.008.903   56.927.070 
Estoques   -   -   28.808.383   23.805.563 
Impostos a recuperar   -   -   5.218.954   2.256.806 
Dividendos a receber   118.375   514.464   -   - 
Outros ativos circulantes   2.195.572   2.121.169     6.156.339     3.378.984 
Total do ativo circulante   2.416.633   2.695.314   82.887.899   88.384.086 
Ativo não circulante     
Realizável a longo prazo     
Impostos a recuperar   -   -   52.800   132.001 
Reinvestimento (ADENE)   -   -   3.174.118   3.740.311 
Dividendos antecipados   7.156.692   5.501.296   7.156.692   5.501.296 
Depósitos judiciais   109.642   72.813   2.177.474   1.952.120 
Imposto de renda e contribuição social diferidos   -   -   2.208.421   2.680.325 
Demais contas a receber                     -      2.121.169         123.125     2.243.415 
    7.266.334   7.695.278   14.892.630   16.249.468 
Investimentos   155.326.299   155.368.653   15.417   15.417 
Imobilizado   -   -   230.142.883   231.197.874 
Intangível                      -                     -              5.753            21.391 
Total do ativo não circulante   162.592.633   163.063.931   245.056.683   247.484.150 
Total do ativo   165.009.267   165.759.245   327.944.582   335.868.236 

Passivo e patrimônio líquido                   Controladora                       Consolidado      
Passivo circulante           2018           2017            2018           2017
Empréstimos e financiamentos   -   -   3.509.153   10.698.474 
Fornecedores   -   -   43.410.169   36.997.920 
Obrigações trabalhistas e tributárias   2.091   12.910   10.056.714   12.461.577 
Demais contas a pagar   -   -   114.660   20.187 
Imposto de renda e contribuição social a recolher   3.847   56.042   3.847   56.043 
Dividendos a pagar                     -                   -          39.760        191.046 
Total do passivo circulante   5.938   68.952   57.134.303   60.425.247 
Passivo não circulante     
Empréstimos e financiamentos   -   -   5.984.652   9.498.596 
Imposto de renda e contribuição social diferidos   257.889   515.743   38.393.182   39.067.546 
Reinvestimento (ADENE)   -   -   1.701.026   1.701.026 
Provisão para contingências                     -                    -      1.230.072      1.225.200 
Total do passivo não circulante   257.889   515.743   47.308.932   51.492.368 
Patrimônio líquido     
Capital social    114.000.000   114.000.000   114.000.000   114.000.000 
Ajuste de avaliação patrimonial   53.482.474   54.066.478   53.482.474   54.066.478 
Prejuízos acumulados    (2.737.033)   (2.891.928)   (2.737.033)   (2.891.928)
   164.745.441   165.174.550   164.745.441   165.174.550 
Participação de acionistas não controladores                      -                       -     58.755.906     58.776.071 
Total do patrimônio líquido   164.745.441   165.174.550   223.501.347   223.950.621 
Total do passivo e patrimônio líquido   165.009.267   165.759.245   327.944.582   335.868.236 

                                                                                                           Controladora                        Consolidado      
Das atividades operacionais          2018           2017           2018            2017
Resultado antes do IRPJ e contribuição social  2.508.479    2.385.732    4.142.641     3.332.642 
Ajustes para conciliar o resultado antes dos 
 impostos ao caixa líquido proveniente das 
 (utilizado nas) atividades operacionais    
Depreciações e amortizações  -   -   5.138.142   5.683.307 
Participação de não controladores   -   -   (939.552)  (230.553)
Provisão estimada de créditos de liquidação duvidosa  -   -   60.324   6.158 
Resultado líquido de ativo imobilizado alienado  -   -   1.430.184   (8.890)
Encargos financeiros sobre financiamentos  -   -   892.693   1.023.916 
Provisão (Reversão) para contingências  -   -   4.872   (256.800)
Resultado de equivalência patrimonial  (2.453.802)  (2.104.242)  -   - 
(Aumento) Redução em ativos    
Contas a receber  -   -   17.857.843  (19.019.221)
Estoques  -   -   (5.002.820)  (11.601.243)
Impostos a recuperar  -   -   (2.882.947)  2.142.795 
Demais contas a receber  2.046.766   1.704.919   (90.872)  3.254.796 
Depósitos judiciais  (36.831)  -   (225.354)  (499.147)
Aumento (Redução) em passivos    
Fornecedores  -   -   (7.015.179)  17.785.220 
Obrigações trabalhistas e tributárias  (10.819)  (8.808)  (2.404.863)  4.114.111 
Demais contas a pagar                  -   (1.638.906)        (56.814)          21.582 
Caixa proveniente das (aplicado nas) operações  2.053.793   338.695   10.908.298   5.748.673 
Imposto de renda e contribuição social pagos  (304.639)  (393.754)  (964.021)  (812.205)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas)                                                           
 atividades operacionais  1.749.154   (55.059)  9.944.277   4.936.468 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos    
Aquisições de ativo imobilizado e intangível  -   -   (5.497.697)  (7.703.271)
Recebimento pela venda de ativo imobilizado                  -                   -                   -     32.000 
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos  -   -   (5.497.697)  (7.671.271)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos    
Com terceiros    
Captação de empréstimos e financiamentos  -   -   13.427.428   7.015.827 
Amortização de empréstimos e financiamentos  -   -   (11.595.958)  (5.238.994)
Dividendos recebidos  1.272.751   214.230   -   - 
Caixa proveniente das (utilizado nas) atividades de                                      
 financiamentos com terceiros  1.272.751   214.230   1.831.470   1.776.833 
Com acionistas    
Devolução de (Dividendos antecipados)  (1.655.396)  1.619.493   (1.655.396)  2.242.250 
Distribuições de lucros pagos  (1.323.504)  (2.664.570)  (2.942.997)  (2.664.570)
Caixa proveniente das (utilizado nas) atividades                                           
 de financiamentos com acionistas  (2.978.900)  (1.045.077)  (4.598.393)  (422.320)
Caixa líquido proveniente das (utilizado nas)                                                  
atividades de financiamentos  (1.706.149)  (830.847)  (2.766.923)  1.354.513 
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes                                                              
 de caixa e títulos e valores mobiliários  43.005   (885.906)  1.679.657   (1.380.290)
Caixa e equivalentes de caixa e títulos
 e valores mobiliários    
No início do exercício  59.681   945.587   2.015.663   3.395.953 
No final do exercício  102.686   59.681   3.695.320   2.015.663 
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes                                                             
 de caixa e títulos e valores mobiliários  43.005   (885.906)  1.679.657   (1.380.290)

                                                                                                           Controladora                        Consolidado      
          2018           2017           2018            2017
Lucro líquido do exercício  2.513.889   2.314.198   3.433.276   3.094.908 
Outros resultados abrangentes    
Ajuste de avaliação patrimonial em controladas  (584.004)  (590.492)  (584.004)  (590.492)
Total do resultado                                                                                                                                                         
abrangente do exercício  1.929.885   1.723.706   2.849.272   2.504.416 
Total do resultado abrangente 
do exercício atribuível a:    
Acionistas da Companhia  1.929.885   1.723.706   1.929.885   1.723.706 
Não controladores  -   -   919.387   780.710

   Ajuste de                 Reservas de lucros            
   Avaliação   Reserva Reserva de Prejuízo  Participação de 
    Capital social   Patrimonial        legal  lucros a realizar   acumulado              Total   não controladores               Total 
Saldos em 31 de dezembro de 2016   114.000.000    54.656.970   -   -   (3.132.050)  165.524.920   58.225.914   223.750.835 
Realização do ajuste de avaliação patrimonial de controladas   -   (590.492)  -   -   590.492   -   -     - 
Lucro líquido do exercício   -   -   -   -   2.314.198   2.314.198   780.710   3.094.908 
Reserva legal   -   -   145.235   -   (145.235)  -   -   - 
Distribuição de lucros   -   -   -   -   (2.664.570)  (2.664.570)  (230.553)  (2.895.123)
Absorção de reservas de lucros com prejuízo acumulado                      -                   -   (145.235)                          -         145.235                      -                     -                        - 
Saldos em 31 de dezembro de 2017   114.000.000   54.066.478   -   -   (2.891.928)  165.174.550   58.776.071   223.950.621 
Realização do ajuste de avaliação patrimonial de controladas   -   (584.004)  -   -   584.004   -   -   - 
Lucro líquido do exercício   -   -   -   -   2.513.889   2.513.889   919.387   3.433.276 
Reserva legal   -   -   154.895   -   (154.895)  -   -     - 
Distribuição de lucros aprovados pela AGO   -   -   -   -   (2.942.997)  (2.942.997)  (939.552)  (3.882.549)
Absorção de reservas de lucros com prejuízo acumulado                      -                   -    (154.895)                          -        154.895                      -                    -                        - 
Saldos em 31 de dezembro de 2018   114.000.000   53.482.474   -   -   (2.737.033)  164.745.441   58.755.906   223.501.347 

                Controladora                     Consolidado      
            2018           2017              2018               2017
Receita operacional líquida   -   -   366.576.088   270.397.964 
Custo dos serviços prestados 
e mercadorias vendidas                 -                   -   (342.468.046)  (249.735.254)
Lucro bruto   -   -   24.108.042   20.662.710 
Receitas/(despesas) operacionais     
Administrativas e gerais   (64.236)  (67.288)  (15.189.982)  (14.608.632)
Comerciais   -   -   (3.648.820)  (3.067.305)
Outras receitas operacionais                     -         -         8.707           178.027 
         (64.236)      (67.288)  (18.830.095)  (17.497.910)
Resultado operacional   (64.236)  (67.288)  5.277.947   3.164.800 
Resultado financeiro     
Despesas financeiras   (1.501)  (2.125)  (2.279.525)  (1.346.057)
Receitas financeiras         120.414      350.903      1.144.219       1.513.899 
   118.913   348.778   (1.135.306)  167.842 
Resultado operacional antes                                                                                                                                   
das participações societárias         54.677   281.490   4.142.641   3.332.642 
Resultado de participações societárias     
Equivalência patrimonial    2.453.802    2.104.242                    -                   - 
   2.453.802   2.104.242   -   - 
Resultado antes da provisão para 
 o Imposto de Renda                                                                                                                                                   
 e Contribuição Social   2.508.479   2.385.732   4.142.641   3.332.642 
Imposto de renda e
 contribuição social - Corrente   (252.446)  (329.390)  (911.825)  (747.842)
Imposto de renda e
 contribuição social - Diferido        257.856        257.856        202.460        510.108 
Lucro líquido do exercício   2.513.889   2.314.198   3.433.276   3.094.908 
Atribuível aos:     
Acionistas controladores     2.513.889   2.314.198 
Acionistas não controladores         919.387       780.710 
     3.433.276   3.094.908 
Ações em circulação no exercício   1.121.113  1.121.113   
Lucro líquido básico e diluído por ação   2,24   2,06   

Conselho de Administração
Elizabeth Pavan - Presidente

Enide Pavan - Conselheira
Emerson Roberto Pavan Rodriguez - Conselheiro

Diretoria
Enide Pavan - Diretora Presidente

João Luciano Granado - Diretor Superintendente
Thiago Pavan Barcia Fonseca - Diretor sem Designação

Contador

Júlio da Rocha Ribeiro
CRC 1.SP152.060/O-2

As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório do Auditores Independentes, estão a disposição dos Senhores acionistas na sede da Companhia

Codrasa Construtora S/A
CNPJ 07.353.851/0001-67 - NIRE 35.300.321.456
Ata de AGO Realizada Em 15 De Abril De 2019

Ata Lavrada Sob a Forma de Sumário, Como Faculta O Artigo 130, § 1º, a Lei nº 6.404/76
Data, Hora e Local: 15/04/2019, às 10hs, na sede, na Rua Cardeal Arcoverde, 1749, 5º Andar, conjunto 55, sala “C”, 
CEP 05407-002, São Paulo/SP. PRESENÇA: 100% do capital social da Companhia. Convocação: Dispensada. Mesa: 
Sr. Edwin Rodriguez Flores - Presidente; Sr. Edwin Rodriguez Flores Junior - Secretário. Deliberações Aprovadas 
por Unanimidade: (i). as contas dos administradores assim compreendidos o balanço patrimonial, o demonstrativo 
de resultados e o relatório de administração, todos eles referentes ao exercício social encerrado em 31-12-2018 e, 
também, os presentes recomendaram a publicação do balanço aprovado referente ao exercício de 2018; (ii). reeleições 
da Diretoria para o período estatutário de 2 anos, a saber: Para Diretor Presidente: Edwin Rodriguez Flores, brasileiro, 
RG nº 11.088.008-SSP/SP e CPF/MF nº 004.256.618-57; Para Diretor Superintendente: Edwin Rodriguez Flores 
Junior, brasileiro, RG nº 33.024.006-7-SSP/SP e CPF/MF nº 345.142.378-25. Os Diretores reeleitos Declaram para 
os devidos fins que não estão impedidos de exercer a Administração da Sociedade por lei especial ou em virtude de 
condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso 
a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato; ou contra a eco-
nomia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi lavrada a presente 
Ata, assinada por todos os presentes. Edwin Rodriguez Flores - Presidente da Mesa; Edwin Rodriguez Flores 
Junior - Secretário da Mesa. JUCESP n° 225.364/19-0 em 24/04/2019, Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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PISO PARA PAGAMENTO DE ENGENHEIRO
A contratação de Engenheiro exige o pagamento de determinado piso 
salarial? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE CONCEDER 30 DIAS DE RECESSO PARA ESTAGIÁRIO 
QUE CUMPRIU APENAS 8 MESES DO CONTRATO DE ESTÁGIO?  

Esclarecemos, conforme art.13 da lei nº11.788/08 que é assegu-
rado ao estagiário, sempre que o estágio tenha duração igual ou 
superior a 1 (um) ano, período de recesso de 30 (trinta) dias, a 
ser gozado preferencialmente durante suas férias escolares. Desta 
forma, se o estágio não é igual ou superior a 1 (um) ano, entende-se 
que o recesso não poderá ser de 30 dias.

PRODUTOR RURAL: OPÇÕES DE RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA
Produtor rural pessoa física e pessoa jurídica, como proceder nas opções 
de recolhimento da previdência pela folha de pagamento e ou sobre 
faturamento rural, como fechar a GFIP? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

ENVIAR O E-SOCIAL PARA EMPRESA DO SIMPLES NACIONAL
Empresas do simples nacional que possuem apenas pró-labore devem 
enviar o eSocial? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

O CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE É SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO?
Conforme artigo 192 da CLT o exercício de atividades insalubres acima 
dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho, asse-
gura a percepção do adicional de, respectivamente, 40%, 20% ou 10% 
do salário-mínimo. Orientamos ainda que seja consultado o respectivo 
sindicato acerca do pagamento, pois poderá prever cálculo mais benéfico.

INFORMAR O APRENDIZ NO E-SOCIAL
Empresa que possui menor aprendiz deve informar no eSocial, mesmo 
pagando para entidade responsável pela contratação? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
CNPJ nº 36.113.876/0001-91

AVISO AOS INVESTIDORES
RELATÓRIO ANUAL DO AGENTE FIDUCIÁRIO

Comunica que os Relatórios Anuais deste Agente Fiduciário Relativos ao Exercício Social 
de 2018, das Emissões de Debêntures, CRI, CRA, LF e NP, encontram-se à disposição no
site: www.oliveiratrust.com.br

Rio de Janeiro, 30 de abril de 2019

Diretoria:                  Eli Kattan - Diretor                      Técnico Contábil - Luciano Nunes Paiva - CRC-1SC020434/O-5

Zakat Participações S/A
CNPJ: 09.550.116/0001-79

Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2018 e 31 de Dezembro de 2017 - Em Reais

Demonstrações de Resultado 31/12/2018 31/12/2017
Receita Bruta/(+) Dividendos recebidos 379.171,83 358.730,02
(=) Receita Líquida 379.171,83 358.730,02
(-) Despesas Administrativas (2.113,40) (2.605,10)
(-) Despesas Tributárias (6.366,32) (188,72)
(=) Lucro Operacional 370.692,11 355.936,20
(=) Lucro Contábil 
 Líquido antes da CSSL/IRPJ 370.692,11 355.936,20
(=) Lucro/Resultado do Exercício 370.692,11 355.936,20

Balanços Patrimoniais 31/12/2018 31/12/2017

Ativo 2.918.201,97 2.892.335,25

Ativo Circulante 47.578,97 21.712,25

Banco conta Movimento 46.251,32 20.384,60

Impostos a Recuperar 1.327,65 1.327,65

Ativo Permanente 2.870.623,00 2.870.623,00

Investimentos 2.870.623,00 2.870.623,00

Balanços Patrimoniais 31/12/2018 31/12/2017
Passivo 2.918.201,97 2.892.335,25
Passivo Circulante - 2.622,82
Obrigações - 2.622,82
Patrimônio Líquido 2.918.201,97 2.889.712,43
Capital Social 2.871.623,00 2.871.623,00
Capital Social a Integralizar (1.000,00) (1.000,00)
Reserva Legal 35.736,52 17.201,91
Lucros (Prejuízos) Acumulados 11.842,45 1.887,52

A Íntegra das Demonstrações Financeiras
estão à disposição dos acionistas na sede social.

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

agência de confi ança, ou ligue para

T : 3106-4171

netjen@netjen.com.br

Do ponto de vista 

conceitual, adotar 

práticas DevOps é 

fomentar a colaboração 

entre as equipes de 

desenvolvimento e de 

operação. 

O que as empresas pre-
cisam entender é que 
esse movimento se re-

fl ete em uma grande mudança 
cultural, que vai ao encontro do 
objetivo de negócio e repercute 
em todas as áreas da companhia. 
Se pensarmos, nas últimas déca-
das, o modelo das organizações 
tem sido baseado no conceito de 
estabilidade operacional, ou seja, 
um sistema criado para resistir às 
mudanças. 

Logo, tudo o que prega a cul-
tura DevOps coloca à prova essa 
mentalidade, e muitas empresas 
tentam resistir. Outras, sem muito 
entendimento, criam projetos que 
tentam incorporar algumas ações 
dentro deste cenário disruptivo. 
Porém, não são bem sucedidas pois 
elas esquecem que o cerne disso é, 
o que podemos dizer, o momento 
da ‘virada de chave’ da gestão.

 É claro que este modelo que per-
meou e ainda permeia as diretrizes 
e modelos de governança da área 
de TI refl etem claramente na busca 
pela estabilidade e a resistência às 
mudanças. O grande desafi o para 

os executivos é sustentar esses 
modelos rígidos em um mundo 
onde a instabilidade virou regra, 
onde tempo e adaptabilidade são 
essenciais para a sobrevivência 
empresarial. 

 Os métodos e práticas de TI 
estão sendo ajustados à veloci-
dade das mudanças do cenário 
empresarial atual. As demandas 
que as áreas técnicas recebiam há 
alguns anos atrás estavam intima-
mente ligadas a indisponibilidade, 
contingência e missão crítica.  
Atualmente, os profi ssionais de 
TI são questionados a responder 
se estão preparados para enfren-
tar competidores que surgem 
inesperadamente e precisam 
compreender rápido que o sucesso 
do negócio está diretamente ligado 
à gestão dos sistemas.

 Não há dúvida que a cabeça 
do gestor de TI tem que mudar 
e compreender muito mais sobre 
negócio do que lhe era exigido há 
alguns anos. Para isso, é funda-
mental que todos os envolvidos 
no desenvolvimento e sustenta-
ção dos sistemas rompam seus 
feudos para enxergar que o 
constante aprendizado sobre o 
negócio não é mais um diferen-
cial e sim um ponto decisivo na 
sobrevivência e sustentabilidade 
da empresa.

 
(*) - É DevOps Engineer da Mandic 

Cloud Solutions. 

A ‘virada de chave’ da cultura 
DevOps

Rodrigo Santos (*)
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