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Banco Induscred de Investimento S/A
CNPJ 33.588.252/0001-32

Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas do Banco Induscred de Investimento S/A para
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 14:00 horas do dia 24 de
abril de 2019, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960, 19º andar,
Conjunto 1902, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”: leitura, discussão e
votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Financeiras, referentes ao exercício social findo em 31/12/2018. São Paulo, 09 de abril
de 2019. Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente.                        (10, 11 e 12)

IGESP SA – Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroenterologia de SP
CNPJ/MF Nº. 61.442.190/0001-91

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária 
Ficam convocados os senhores acionistas do IGESP S.A. Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroentero-
logia de SP a comparecerem no dia 24.04.2019 às 14h00  na Rua Silvia, nº 276 - 20º andar, no bairro da Bela 
Vista da Capital do Estado de São Paulo, para realização da Assembleia Geral Ordinária, a fim de reunidos
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Leitura, discussão e aprovação da redação da ata da Assem-
bléia anterior; 2) Exame, discussão e aprovação das contas e balanço relativo ao exercício de 2018; 3)
Outros Assuntos de interesse da Instituição. São Paulo, 09/04/2019. Fernando José Moredo – Presidente.

HSBX Bauru Empreendimentos S/A - CNPJ/MF nº 67.760.702/0001-44
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Os acionistas da empresa HSBX Bauru Empreendimentos S/A, ficam convocados a comparecerem na sede social da 
empresa, situada na Rua Araújo Leite s/n, quadra 18 no dia 17/04/19 às 13 hs, para reunirem-se em AGOE, a fim de 
deliberarem: 1) Exame, discussão e votação das demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/18. 2) 
Eleição da Diretoria Executiva. 3) Remuneração dos membros da Diretoria Executiva. 4) Autorização dos acionistas para a 
locação do imóvel e acessões, situado na cidade de Bauru/SP, objeto da matrícula de nº 53.347, do 1º Cartório de Notas e 
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Bauru/SP. 5) Aprovação das cláusulas do contrato de locação, em especial 
as relativas ao valor da locação, carência, prazo de vigência, preferência para aquisição do imóvel entre outras. 6) Altera-
ção do parágrafo único, do artigo 3º, do Estatuto Social, para constar que as deliberações passarão a ser aprovadas pela 
maioria dos sócios representando 90% do capital social. 7) Transformação do tipo societário de Sociedade Anônima para 
Sociedade por Quotas de Responsabilidade Limitada. 8) Consolidação do Estatuto Social ou Contrato Social. 9) Outros 
assuntos de interesse da sociedade. Bauru, 08/04/19. Henry Maksoud Neto, Diretor Presidente. (10, 11 e 12/04/2019)

Balanços Patrimoniais Demonstração do Resultado dos Exercícios

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

A Diretoria

Demonstração do Fluxo de Caixa

 Construtora Augusto Velloso S/A
C.N.P.J/M.F. nº 60.853.934/0001-06

Sociedade Anônima de Capital Fechado
Relatório da Diretoria - Exercício encerrado em 31.12.2018

Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas., o relatório da diretoria e as demonstrações contábeis acompanhadas das notas explicativas e do parecer dos 
auditores independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, da Construtora Augusto Velloso S/A.             São Paulo, 02 de Abril de 2019.

Ativo   Dezembro/2018  Dezembro/2017
Caixa e equivalentes de caixa 1.695.437,47  3.636.766,21 
Contas a receber  32.912.770,62  33.673.769,08 
Estoques - 228.042,77 
Impostos a recuperar 5.320.196,85  5.885.674,00 
Outros créditos 5.859.782,94  7.040.121,59 
Total do Circulante  45.788.187,88   50.464.373,65 
Não Circulante  81.970.551,55   73.504.679,92
Contas a receber 5.471.204,61  5.768.797,40 
Créditos de 
controladas e coligadas  30.578.064,86  20.148.984,77 
Outros créditos 648.351,91  2.492.934,56 
Investimentos  38.055.037,41  35.599.548,23 
Imobilizado 6.997.222,28  9.267.982,01 
Intangíveis 220.670,48  226.432,95 

Total do Ativo 127.758.739,43   123.969.053,57 

   Dezembro/2018  Dezembro/2017
Receitas de obras, serviços 
e incorporações 112.401.555,27  111.004.674,98 
(-) IR e CS sobre a receita   (8.307.557,09)  (6.766.750,41)
Receitas Líquidas 104.093.998,18  104.237.924,57 
(-) Custo dos serviços prestados 
e incorporações (90.645.831,82) (77.895.257,10)
Lucro Bruto   13.448.166,36    26.342.667,47 
Despesas administrativas  (5.674.982,46)  (5.943.394,40)
Depreciação e amortização  (3.022.771,91)  (4.860.053,96)
Resultado de equivalência patrimonial 2.455.489,18  489.152,14 
Outras resultados operacionais 2.134.623,18   (9.647.715,27)
Lucro Líquido Antes 
do Resultado Financeiro 9.340.524,35  6.380.655,98 
Receitas financeiras 931.856,51  222.118,67 
Despesas financeiras  (2.686.998,00)  (3.973.058,49)
Resultado Financeiro  (1.755.141,49)  (3.750.939,82)
Resultado Antes dos 
Tributos Sobre os Lucros 7.585.382,86  2.629.716,16 
Resultado Líquidos das 
Operações Continuadas   7.585.382,86    2.629.716,16 
Resultado Líquido do Período   7.585.382,86    2.629.716,16 
Resultado líquido do período por ação                0,63                   0,22 

 Capital  Reserva  Reserva de
         realizado              legal            lucros                Total
Saldo em 
31/12/2014  23.000.000,00   2.453.221,08  38.554.940,88  64.008.161,96 
Resultado do exercício - - 4.984.982,15   4.984.982,15 
Aumento de capital 
29/07/2015  22.000.000,00  -  (22.000.000,00)  - 
Reserva legal - 138.912,05  (138.912,05)  - 
Saldo em 
31/12/2015  45.000.000,00  2.592.133,13  21.401.010,98  68.993.144,11 
Resultado do exercício - - 1.252.495,86  1.252.495,86 
Reserva legal - 62.624,79  (62.624,79) -
Saldo em 
31/12/2016  45.000.000,00  2.654.757,92  22.590.882,05  70.245.639,97 
Resultado do exercício - - 2.629.716,16  2.629.716,16 
Reserva legal - 131.485,81  (131.485,81)  - 
Saldo em 
31/12/2017  45.000.000,00  2.786.243,73  25.089.112,40  72.875.356,13 
Distribuição de dividendos  - - (2.000.000,00) (2.000.000,00)
Reserva legal - 379.269,14  (379.269,14)  - 
Resultado do exercício - - 7.585.382,86  7.585.382,86 
Saldo em 
31/12/2018  45.000.000,00  3.165.512,87  30.295.226,12  78.460.738,99 

José Maria Augusto
Contador – CRC – 1SP126.202/O-7

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

1) Fluxos de caixa originados  Dezembro/2018  Dezembro/2017
de atividades operacionais  
Resultado líquido  7.585.382,86   2.629.716,16 
Ajustes para reconciliar o
 lucro líquido ao caixa gerado  
pelas atividades operacionais:   
Depreciação e amortização  3.022.771,91   4.860.053,96 
Resultado na baixa de ativos permanentes 511.556,77  682.219,35 
Equivalência patrimonial  2.455.489,18  489.152,14 
Decréscimo (acréscimo) em ativos:   
Clientes  1.058.591,25   2.227.862,30 
Estoques 228.042,77   - 
Demais contas a receber/
adiantamentos/créditos  3.590.398,45   (5.052.005,96)
Acréscimo (descréscimo) em passivos:   
Fornecedores e contas a pagar  11.607.172,60   2.453.667,28 
Impostos, contribuições 
e encargos a recolher  (9.173.473,49)  1.051.758,69 
Caixa líquida gerada pelas
atividades operacionais  20.885.932,30   9.342.423,92 

2) Fluxos de caixa originados 
de atividades de investimentos  
Acréscimos/redução em 
controladas e coligadas  (15.340.058,45)  1.465.468,59 
Aquisição de imobilizado e intangível (1.257.806,,48)  (8.856.146,27)
Caixa líquida gerada pelas 
atividades de investimentos  (16.086.308,16)  (7.390.677,68)
3) Fluxos de caixa originados 
de financiamentos   
Empréstimos e financiamentos 
captações  (4.229.396,11) (72.950,71)
Dividendos  (2.000.000,00) 
Caixa líquida gerada pelas 
atividades de financiamentos  (6.229.396,11) (72.950,71)
3)Variação no Caixa e 
Equivalentes de Caixa  (1.941.328,74)  1.878.795,53 
4) Saldos de Caixa e 
Equivalentes de Caixa (Nota 3)  (1.941.328,74)  1.878.795,53 
No início do exercício  3.636.766,21   1.757.970,68 
No fim do exercício  1.695.437,47   3.636.766,21 

Passivo  Dezembro/2018  Dezembro/2017
Financiamentos 1.609.280,27   4.558.763,17 
Fornecedores 9.862.555,72   9.786.040,16 
Obrigações trabalhistas 1.120.054,31   1.665.654,74 
Obrigações fiscais 2.251.763,67   5.820.495,51 
Outras contas a pagar 428.957,88  274.462,09 
Total do Circulante   15.272.611,85    22.105.415,67 
Não Circulante   34.025.388,59    28.988.281,77 
Financiamentos 3.951.129,74   5.231.042,95 
Fornecedores e retenções contratuais 1.867.225,50   4.741.167,05 
Contas a pagar consórcios 22.573.846,45   8.324.874,84 
Parcelamentos e tributos diferidos 137.549,72   5.196.690,94 
Outras contas a pagar 5.495.637,18   5.494.505,99 
Patrimônio Líquido   78.460.738,99    72.875.356,13
Capital social 45.000.000,00  45.000.000,00 
Reserva de capital 3.165.512,87   2.786.243,73 
Reserva de lucros 30.295.226,12  25.089.112,40 
Total do passivo e do 
Patrimônio Líquido  127.758.739,43   123.969.053,57 

Construtora Monteiro de Castro S.A.
CNPJ: 64.132.277/0001-50

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS
BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - (Valores expressos em R$) DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO CONSOLIDADA

(Valores expressos em R$)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO ABRANGENTE CONSOLIDADA
(Valores expressos em R$)

DEMONSTRAÇÕES FLUXO DE CAIXA CONSOLIDADA Exercício Encerrado em 31/12/2018 (Valores expressos em R$)

NOTAS EXPLICATIVAS

Diretoria:

Roberto Nardelli Monteiro de Castro - Diretor Superintendente

Alciones Amaral Filho - Diretor de Operações

João Flaviano Caciquinho Magaldi - Diretor Comercial

Luiz Carlos Augusto Silveira - Contador - CRC/SP 1SP 139288/O-9

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS CONSOLIDADO (Valores expressos em R$)

Ativo 31/12/2018 31/12/2017
Circulante  
Numerários 58.574 49.978
Banco conta Movimento 202.040 194.226
Total 260.615 244.204
Aplicações Financeiras 23.436.980 19.291.859
Duplicatas a Receber 3.553.057 5.565.400
 26.990.036 24.857.259
Estoques 0 0
Outros Creditos  
Impostos a Recuperar 128.420 86.235
Adiantamento Salários 1.692 0
Adiantamento Férias 13.783 16.907
Depósito Garantia 786 786
Depósitos Judiciais 15.987 40.000
Outros Adiantamentos 14.972 14.972
Bloqueio Judicial C/C 0 379
Ajuste IN-SRF 21/79 0 0
Total 175.639 159.279
Total do Ativo Circulante 27.426.290 25.260.742
Ativo Não Circulante  
Investimentos 7.421.424 6.162.739
Imobilizado  
Imóveis 3.316.732 1.346.732
Equipamentos de Produção 10.205.257 10.180.288
Móveis e Instalações 560.715 533.875
Veículos 4.730.368 4.760.163
Outras Imobilizações 5.447 5.447
Total 18.818.518 16.826.505
(-) Depreciação Acumulada -8.589.632 -8.915.278
Total do Ativo Não Circulante 17.650.310 14.073.966
Total Geral do Ativo 45.076.600 39.334.708

1) Declaração de Conformidade: Estas demonstrações contábeis 
consolidadas foram preparadas de acordo com o Pronunciamento 
Contábil CPC para Empresas Pequenas e de Medio Porte emitido pelo 
Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 2) Depreciação: Depreciação 
método linear 3) Eventos Subsequentes: Não há fatos ocorridos 
subsequentes à data de encerramento do exercício que venham a ter 
efeito relevante sobre a . situação patrimonial ou financeira da empresa 
ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros 4) 
Capital: Capital de 30.000 ações nominativas sem valor nominal. Sendo 
10.200 ordinárias e 19.800 preferenciais

Passivo 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
Fornecedores 0 35.960
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Salários 0 0
INSS 123.492 258.525
FGTS 66.994 86.984
Outras 58.411 57.012
Indenização Trabalhista a Pagar 100.000 100.000
Total 348.897 538.481
Obrigações Tributarias e Impostos a Recolher
IRPJ a Recolher 106.190 212.227
CSLL a Recolher 35.772 83.558
Cofins a Recolher 55.637 57.959
Pis a Recolher 12.055 12.558
Outras 6.880
Total 216.533 366.301
Outras Obrigações
Adiantamento de Clientes 0 0
Cheques a Compensar 0 0
Financiamentos 0 0
Outros 183 0
Total 183 0
Ajuste IN-SRF 21/79 0 0
Total Passivo Circulante 565.612 904.782
Total Passivo Não Circulante 0 0
Patrimônio Líquido
Capital Social Integralizado 30.300.000 30.300.000
Lucros ou Prejuízos Acumulados 14.210.988 8.129.925
Total do Patrimônio Líquido 44.510.988 38.429.925

Total Geral do Passivo 45.076.600 39.334.708

Demonstrações de Resultado 31/12/2018 31/12/2017
Venda Bruta Operacional 35.959.264 34.197.588
Deduções de Vendas
Pis sobre Faturamento -219.890 -215.262
Cofins sobre Faturamento -1.014.876 -993.515
I.S.S -1.046.837 -1.102.111
Impostos Deduções - Consórcio
Total -2.281.603 -2.310.888
Receita Líquida Comercial 33.677.661 31.886.700
Custos dos Serviços Vendidos -17.644.259 -18.008.713
Lucro Bruto Operacional 16.033.402 13.877.987
Despesas/ Receitas Operacionais
Despesas com Pessoal -1.504.747 -1.863.308
Despesas Administrativas -1.798.702 -1.492.782
Despesas Tributarias -191.668 -393.019
Participação Societaria/ Equivalência Patrimônial 1.243.225 1.295.042
Outras Despesas e Receitas Operacionais 353.457 153.503
Total -1.898.435 -2.300.564
Depreciação -348.849 -1.287.349
Resultado Antes das Receitas e
  Despesas Financeiros 13.786.118 10.290.074
Despesas Financeiras -11.997 -9.709
Receitas Financeiras 1.578.904 1.331.852
Resultado antes da Contribuição Social 15.353.024 11.612.217
C.S.L.L. -388.360 -369.334
Resultado antes do IRPJ 14.964.664 11.242.883
I.R.P.J. -695.185 -659.952
Resultado Liquido 14.269.479 10.582.931

Demonstrações de Resultado Abrangente 31/12/2018 31/12/2017
Resultado Líquido 14.269.479 10.582.931
Outros Resultados Abrangentes 0,00 0,00
Total 14.269.479 10.582.931

 Capital Realizado R$ Lucros Acumulados R$ Resultado do Exercicio Distribuições de Lucros Total R$
Saldos em 31.12.2017 30.300.000 4.220.376 12.553.478 -8.643.929 38.429.925
Aumento de Capital
Com Lucros e Reservas 0 3.909.549 -12.593.478 8.643.929
Com Subscrição de Novas Ações
Lucro Líquido do Exercício  0 14.269.479 -8.148.416 6.121.063
Saldos em 31.12.2018 30.300.000 8.129.925 14.229.479 -8.148.416 44.510.988

Fluxo de Caixa das atividades operacionais 31/12/2018
Lucro Líquido antes do imposto
  de renda e contribuição social
  Ajustes por: 15.313.024
 15.313.024
IRPJ do período -695.185
CSLL do período -388.360
Acréscimo - Aplicações Financeiras -4.145.121
Decréscimo de Duplicatas a Receber 2.012.343
Acréscimo em Outros Créditos -16.359
Decréscimo de Fornecedores -35.960
Decréscimos de Débitos Sociais -153.624
Decréscimo de Débitos Fiscais -149.768
Acréscimo Contas a Pagar 183
  Sub. Total - Variações -3.571.851
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 11.741.173

Fluxo de Caixa das atividades de investimento
Movimentação Financeiras Investimentos (SCP/Consórcios) -1.258.685
 -1.258.685
Baixa Alienação Bens Ativo Imobilizado 703.495
Aquisição Bens Ativo Imobilizado -2.695.508
Variação Depreciação -325.646
 -2.317.659
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento -3.576.344
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
Distribuição de Lucros -8.148.416
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento -8.148.416
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 16.413
Saldo Inicial Disponivel em 31/12/2017
Caixa 49.978
Banco conta movimento 194.226
 244.204
Saldo Final Disponível 31/12/2018
Caixa 58.574
  Banco conta movimento 202.040
 260.615

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e de 2017
(Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações do resultado para os exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios fi ndos em 31 de 
dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações dos fl uxos de caixa para os exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em Reais - R$)

Fluxo de caixa das atividades operacionais 31/12/2018 31/12/2017
Resultado líquido do exercício (130.751) 5.523
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do 
 exercício com o caixa líquido (aplicado nas) 
 gerado pelas atividades operacionais:
 Imposto de renda e contribuição social 12.225 -
 Juros e variações monetárias, líquidas (45.328) (5.555)
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Imóveis a comercializar (14.576.746) (3.513.240)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores 5.886 -
 Outros passivos 661 -
 Imposto de renda e contribuição social pagos      (15.920)                  -
Caixa líquido gerado pelas operações (14.749.973) (3.513.272)
Caixa líquido gerado pelas 
 atividades operacionais (14.749.973) (3.513.272)
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de aplicações fi nanceiras - (6.000.000)
Resgate de aplicações fi nanceiras   6.050.883                  -
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades de investimento   6.050.883 (6.000.000)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Aporte de acionistas   8.508.333   9.727.240
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas 
 atividades de fi nanciamento   8.508.333   9.727.240
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa (190.757) 213.968
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício      213.968                  -
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício        23.211      213.968
Aumento (redução) do saldo decaixa e equivalentes de caixa    (190.757)      213.968

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

  Capital   Prejuízos
 Capital social a Reserva  acumu-
         social integralizar de capital   AFAC       lados          Total
Saldos em 31 de 
 dezembro de 2017 12.856.960 (4.821.360) 1.691.640 - 5.523 9.732.763
Aporte dos sócios/ 
 Transação com sócios - 4.821.360 1.691.640 1.995.333 - 8.508.333
Resultado do exercício                 -                   -                -               - (130.751)   (130.751)
Saldos em 31 de 
 dezembro de 2018 12.856.960                   - 3.383.280 1.995.333 (125.228) 18.110.345

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

1. Contexto operacional: A Juquei Incorporadora S.A. (“Companhia”) possui propósito espe-
cífi co que consiste no desenvolvimento de incorporação imobiliária na cidade de São Paulo, 
no bairro Indianópolis, inclusive a compra e venda de imóveis contíguos e locação de bens 
próprios. A administração decidiu transformar o tipo jurídico da Sociedade, passando de So-
ciedade Limitada Empresária para Sociedade por Ação (Capital Fechado), com o objetivo de 
melhor atender os interesses sociais da Companhia. 2. Apresentação das demonstrações 
fi nanceiras e principais práticas e políticas contábeis: 2.1. Base de apresentação: As 
demonstrações fi nanceiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil, que incluem a legislação societária brasileira e os pronunciamentos, orientações e 
interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações fi nanceiras são apresentadas 
em reais. A moeda funcional para a preparação das demonstrações fi nanceiras é o Real (R$) 
e, exceto se indicado de outra forma, as transações foram registradas pelo custo histórico. 2.2. 
Avaliação do valor recuperável de ativos (“impairment test”): A Companhia revisa o valor 
contábil de seus ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda do valor 
recuperável dos ativos não fi nanceiros. Quando essas evidências são identifi cadas e o valor 
contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando 
o valor contábil líquido ao valor recuperável. O principal grupo de contas sujeitas à avalia-
ção de recuperação são os imóveis a comercializar. Em 31 de dezembro de 2018, não foram 

identifi cados indicadores de perda. 2.3. Instrumentos fi nanceiros: Os instrumentos fi nancei-
ros são inicialmente reconhecidos pelo valor justo líquido dos custos diretamente atribuíveis, a 
partir da data em que a Companhia se torna parte das disposições contratuais dos instrumen-
tos fi nanceiros e incluem, principalmente, caixa e equivalentes de caixa, aplicações fi nanceiras, 
fornecedores e contas a pagar. 2.4. Imóveis a comercializar: Representados pelo custo de 
aquisição dos terrenos, acrescidos de outros gastos relacionados ao processo de incorporação 
imobiliária. 2.5. Provisão para riscos e demandas judiciais: A provisão para demandas ju-
diciais é reconhecida quando a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada 
como resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja neces-
sária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. A Companhia se 
utiliza da avaliação até a última instância judicial para determinar a necessidade de reconhecer 
provisão, considerando o histórico e perspectivas futuras de conclusão dos processos. 3. Imó-
veis a comercializar: Os imóveis a comercializar são compostos por custos com aquisição do 
terreno, custas iniciais com o terreno e outros gastos necessários para futura incorporação imo-
biliária, atreladas ao imóvel. A classifi cação para o grupo de Ativo circulante em 2018 ocorreu 
devido a expectativa de lançamento do empreendimento imobiliário. 4. Patrimônio líquido: a) 
Capital social e capital a integralizar: Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, o capital social 
é de R$12.856.960, dividido em 12.856.960 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 
Durante o exercício social, os acionistas aportaram em moeda corrente nacional os valores 
para realização do capital a integralizar. b) Reserva de capital: Refere-se a reserva especial 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Apresentamos as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018. Ficamos à disposição de V.Sas. para quaisquer 
esclarecimentos referentes ao exercício. São Paulo, 21 de março de 2019

A T I V O 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 23.211 213.968
 Aplicações fi nanceiras - 6.005.555
 Imóveis a comercializar 18.089.986 -
 Outros ativos          3.708                  -
Total do ativo circulante 18.116.905   6.219.523
Não circulante
 Imóveis a comercializar                  -   3.513.240
Total do ativo não circulante                  -   3.513.240
Total do ativo 18.116.905   9.732.763
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
 Fornecedores 5.886 -
 Contas a pagar             674                  -
Total do passivo circulante          6.560                  -
Patrimônio líquido
 Capital social 12.856.960 12.856.960
 Capital social a integralizar - (4.821.360)
 Reserva de capital 3.383.280 1.691.640
 Adiantamento para futuro aumento de capital 1.995.333 -
 Prejuízos acumulados   (125.228)          5.523
Total do patrimônio líquido 18.110.345   9.732.763
Total do passivo e patrimônio líquido 18.116.905   9.732.763

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 31/12/2018 31/12/2017
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (73.607) -
Despesas tributárias      (89.548)            (56)
Prejuízo antes do resultado fi nanceiro (163.155) (56)
Resultado fi nanceiro
Receitas fi nanceiras 45.328 5.615
Despesas fi nanceiras           (699)            (36)
Prejuízo antes do imposto de renda e 
 da contribuição social (118.526) 5.523
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social correntes     (12.225)                  -
Lucro (prejuizo) líquido do exercício    (130.751)          5.523
Lucro líquido do exercício 
 prejuízo básico por ação - R$         (0,01)            0,00

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 31/12/2018 31/12/2017
Prejuízo líquido do exercício (130.751) 5.523
Outros componentes do resultado abrangente                  -                  -
Resultado abrangente total do exercício    (130.751)          5.523

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Em reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma)

JUQUEI INCORPORADORA S.A.
CNPJ: 28.450.705/0001-20

de ágio na subscrição de ações, sendo transações com sócios, que totalizou R$3.383.280 em
31 de dezembro de 2018 (R$1.691.640 em 31 de dezembro de 2017). c) Adiantamento para 
futuro aumento de capital: No exercício os sócios aportaram a título de “AFAC” o montante de
R$ 1.995.333. 5. Aprovação das demonstrações fi nanceiras: As demonstrações fi nanceiras
foram aprovadas para divulgação pela Diretoria em 21 de março de 2019.
A DIRETORIA Alberes Marçal Papa - Contador - CRC 1 SP 262537/O-8

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 
(Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações do resultado para os exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações do resultado abrangente para os exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações dos fl uxos de caixa para os exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em Reais - R$)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios fi ndos em 
31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em Reais - R$)

 31/12/2018 31/12/2017
Prejuízo líquido do exercício (85.931) (77.519)
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do 
 exercício com o caixa líquido (aplicado nas) 
 gerado pelas atividades operacionais:
 Imposto de renda e contribuição social 67 19
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
 Imóveis a comercializar (4.500) (7.588)
 Outros créditos - -
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores (250) 964
 Imposto de renda e contribuição social pagos (73) (20)
 Outros passivos      103.825           7.818
Caixa líquido gerado pelas operações 13.138 (76.326)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais        13.138      (76.326)
Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamento
Aporte de acionistas                  -         73.000
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas 
 atividades de fi nanciamento                  -         73.000
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa 13.138 (3.326)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício                  -           3.326
Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício        13.138                   -
Aumento (redução) do saldo de caixa e equivalentes de caixa        13.138        (3.326)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 Capital Prejuizos
    social acumulados      Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017 4.534.000     (731.373) 3.802.627
Prejuízo líquido do exercício                -       (85.931)    (85.931)
Saldos em 31 de dezembro de 2018 4.534.000     (817.304) 3.716.696

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

1. Contexto operacional: A Graúna Incorporadora S.A. (“Companhia”) possui propósito específi co 
que consiste no desenvolvimento de empreendimento imobiliário localizado no município de Poá, 
Estado de São Paulo, na Avenida Vital Brasil, Vila Monteiro. A administração decidiu transformar o 
tipo jurídico da Sociedade em 2017, passando de Sociedade Limitada Empresária para Sociedade 
por Ação (Capital Fechado), com o objetivo de melhor atender os interesses sociais da Companhia. 
2. Apresentação das demonstrações fi nanceiras e principais práticas e políticas contábeis: 
2.1. Base de apresentação: As demonstrações fi nanceiras foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem a legislação societária brasileira e os pronuncia-
mentos, orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações fi nanceiras 
são apresentadas em reais. A moeda funcional para a preparação das demonstrações fi nanceiras 
é o Real (R$) e, exceto se indicado de outra forma, as transações foram registradas pelo custo his-
tórico. 2.2. Avaliação do valor recuperável de ativos (“impairment test”): A Companhia revisa 
o valor contábil de seus ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias 
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda do valor recu-

perável dos ativos não fi nanceiros. Quando essas evidências são identifi cadas e o valor contábil lí-
quido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil 
líquido ao valor recuperável. O principal grupo de contas sujeitas à avaliação de recuperação são os 
imóveis a comercializar. Em 31 de dezembro de 2018, não foram identifi cados indicadores de perda. 
2.3. Instrumentos fi nanceiros: Os instrumentos fi nanceiros são inicialmente reconhecidos pelo 
valor justo líquido dos custos diretamente atribuíveis, a partir da data em que a Companhia se torna 
parte das disposições contratuais dos instrumentos fi nanceiros e incluem, principalmente, caixa e 
equivalentes de caixa e contas a pagar. 2.4. Imóveis a comercializar: Representados pelo custo 
de aquisição dos terrenos, acrescidos de outros gastos relacionados ao processo de incorporação 
imobiliária. 2.5. Provisão para riscos e demandas judiciais: A provisão para demandas judiciais 
é reconhecida quando a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resulta-
do de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar 
a obrigação e o valor possa ser estimado com segurança. A Companhia se utiliza da avaliação até 
a última instância judicial para determinar a necessidade de reconhecer provisão, considerando o 
histórico e perspectivas futuras de conclusão dos processos. 3. Imóveis a comercializar: Os imó-

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Apresentamos as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018. Ficamos à disposição de V.Sas. para quaisquer 
esclarecimentos referentes ao exercício. São Paulo, 21 de março de 2019

A T I V O 31/12/2018 31/12/2017
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa        13.138                  -
Total do ativo circulante        13.138                  -
Não circulante
 Imóveis a comercializar   3.822.646   3.818.146
Total do ativo não circulante   3.822.646   3.818.146
Total do ativo   3.835.784   3.818.146
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante
 Fornecedores 742 992
 Obrigações trabalhistas 6.026 5.888
 Obrigações fi scais 1.320 1.296
 Contas a pagar       111.000          7.343
Total do passivo circulante      119.088        15.519
Patrimônio líquido
Capital social 4.534.000 4.534.000
Prejuízos acumulados    (817.304)    (731.373)
Total do patrimônio líquido   3.716.696   3.802.627
Total do passivo e patrimônio líquido   3.835.784   3.818.146

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 31/12/2018 31/12/2017
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (54.559) (42.243)
Despesas tributárias      (24.107)      (51.602)
Prejuízo antes do resultado fi nanceiro (78.666) (93.845)
Receitas fi nanceiras 278 16.387
Despesas fi nanceiras        (7.476)             (42)
Prejuízo antes do imposto de renda e 
 da contribuição social (85.864) (77.500)
Imposto de renda e contribuição social correntes             (67)             (19)
Prejuízo líquido do exercício      (85.931)      (77.519)

Prejuízo básico por ação - R$          (0,02)          (0,02)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

 31/12/2018 31/12/2017
Prejuízo líquido do exercício      (85.931)      (77.519)
Resultado abrangente total do exercício      (85.931)      (77.519)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
Notas explicativas às demonstrações fi nanceiras para os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Em reais - R$, exceto quando mencionado de outra forma)

GRAUNA INCORPORADORA S.A.
CNPJ nº 09.094.298/0001-10

veis a comercializar são compostos por custos com aquisição do terreno, localizado na Cidade de
Poá - São Paulo, custas iniciais com o terreno e outros gastos necessários para futura incorporação
imobiliária, atreladas ao imóvel. 4. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro
de 2018 e de 2017, o capital social é de R$4.534.000, dividido em 4.534.000 ações ordinárias
nominativas e sem valor nominal. 5. Aprovação das demonstrações fi nanceiras: As demons-
trações fi nanceiras foram aprovadas para divulgação pela Diretoria em 21 de março de 2019.

A DIRETORIA Alberes Marçal Papa - Contador - CRC 1 SP 262537/O-8

Cellera Farmacêutica S.A.
CNPJ/MF nº 33.173.097/0002-74 - NIRE 35.300.503.520

Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 21/01/2019
1. Local, data e hora: no dia 21/01/2019, às 10h, na sede social da Cellera Farmacêutica S.A., localizada em Indaiatuba/
SP, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Joia, CEP 13347-310 (“Companhia”). 2. Convocação e Presença: dis-
pensada publicação do edital de convocação, nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das 
S.A.”), tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas constantes 
do Livro de Presença de Acionistas da Companhia. 3. Composição da Mesa: Mario Spinola e Castro (Presidente); e Ivan 
Bose do Amaral (Secretária). 4. Ordem do Dia: deliberar sobre: (i) abertura de filial na Cidade de Varginha, Estado de Minas 
Gerais; e (ii) consolidação do estatuto social da Companhia. 5. Deliberações: Os acionistas decidem, por unanimidade e 
sem quaisquer ressalvas ou restrições: 5.1. Aprovar a abertura de filial da Companhia na Cidade de Varginha, Estado de Mi-
nas Gerais, na Rua Projetada PS 333, Módulo nº 06 do CITLog Sul de Minas, Bairro Aeroporto, CEP 37031-090. 5.2. Em razão 
da deliberação prevista acima, foi aprovada a alteração do Artigo 2º do Estatuto Social da Companhia de forma a refletir a 
abertura da filial acima deliberada, passando a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 2º - A Companhia tem sede e 
foro em Indaiatuba/SP, na Alameda Capovilla 129, Recreio Campestre Jóia, CEP 13347-310, podendo abrir ou encerrar filiais, 
agências e escritórios em qualquer parte do país ou no exterior. § 1º. A Companhia possui as seguintes filiais: (i) Filial loca-
lizada em São Paulo/SP, na Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 550, 9º andar, conjuntos 91 e 92, Cidade Monções, CEP 
04571-925, CNPJ 33.173.097/0003-55 e com seus atos constitutivos registrados na JUCESP sob o NIRE 35.905.338.021; e 
(ii) Filial localizada em Varginha/MG, na Rua Projetada PS, 333, Módulo nº 06 do CITLog Sul de Minas, Aeroporto, CEP 37031-
090.” 5.6. Tendo em vista as deliberações ora aprovadas, os acionistas deliberam consolidar o estatuto social da Companhia, 
passando o mesmo a vigorar com a redação constante no Anexo I à presente ata. 5.7. Aprovar a lavratura da Ata desta 
Assembleia na forma de sumário, nos termos do Artigo 130, §1º, da Lei das S.A. 6. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, foi lavrada e lida a presente ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Presidente - Mario Spinola e 
Castro; Secretário - Ivan Bose do Amaral; Acionistas Presentes: VSAP24 - Fundo de Investimento em Participações - Empresas 
Emergentes, representado por seu gestor, Principia Capital Partners Investimentos Ltda., representada por Mario Spinola e 
Castro e Ivan Bose do Amaral, Omilton Visconde Júnior, e Marcel Visconde Confere com a original lavrada em livro próprio. 
Mesa: Mario Spinola e Castro - Presidente, Ivan Bose do Amaral - Secretária. JUCESP nº 147.833/19-0 em 11/03/2019.

Gestão de estoque
é coisa séria

O controle de estoque é 

muito importante para 

o gerenciamento de seu 

consultório

De alguma forma, cada 
um de nós utiliza um 
caminho para regis-

trar as entradas e saídas de 
material, como por exemplo 
as planilhas eletrônicas - tais 
como Excel -, usadas para 
registrar a movimentação 
dos produtos de forma sim-
plifi cada.

Em geral, é comum delegar 
a tarefa para um colaborador 
da equipe ou recepcionista. 
Ocorre que, normalmente, 
esse colaborador tem diver-
sas atividades e obrigações 
relacionadas ao atendimento 
dos pacientes e acaba por não 
dar a devida importância à 
gestão do estoque.

A prática não envolve ape-
nas o controle de entrada 
e saída dos materiais, mas 
também uma boa compra, 
baixo estoque de produtos 
com pequeno giro, controle 
efi ciente sobre materiais com 
prazo de validade curto e, so-
bretudo, o controle sobre os 
materiais consumidos pelos 
dentistas.

Clínicas grandes com vários 
profissionais nem sempre 
controlam o possível des-
perdício de material com 
repetições desnecessárias 
de procedimento ou desvios 
do estoque. Considerando 
este cenário, o ideal é que a 
tarefa seja feita por uma única 
pessoa, que deve ser treinada 
e informada sobre o impacto 
do seu trabalho na gestão do 
consultório.

Em nosso trabalho de 
atendimento às clinicas, fei-
to por meio de um software 
de gestão, muitas vezes o 
que falta no treinamento é 
o funcionário saber a razão 
das tarefas que executa e 
o impacto que elas têm no 
processo de gestão da em-
presa. No caso do controle de 
estoques, devemos informar 
o responsável que um con-
trole sobre os materiais com 
curto prazo de vencimento 
impacta diretamente na dimi-
nuição do descarte e, como 
conseqüência, possibilita um 
melhor aproveitamento dos 
recursos do consultório.

Outro ponto a observar é 
que as compras em maior 
quantidade devem ser re-
servadas para os materiais 
de maior uso. Não é neces-

sário ter um estoque repleto 
de utensílios caros e pouco 
utilizados. O valor pode ser 
alocado para outras neces-
sidades. Esse controle vale 
para consultórios de todos 
os portes. Se for pequeno, é 
o momento ideal para implan-
tar protocolos de gestão. Ao 
crescer, os diversos setores 
já serão gerenciados apro-
priadamente. Neste caso, 
um programa de gestão para 
clínicas se faz necessário.

O software de gestão pro-
duz relatórios próprios e 
fáceis de serem obtidos, se os 
dados estiverem corretamen-
te preenchidos no programa. 
O relatório cruza informações 
(como a produção do dentista 
x consumo do estoque), e 
pode indicar desperdício de 
material e apontar para uma 
necessidade de treinamento.

Pontos importantes:

 • Saber quais produtos 
estão próximos do ven-
cimento;

 • Identificar o produto 
que está acabando para 
comprar antes que falte;

 • Identifi car quais produtos 
merecem ter uma maior 
quantidade no estoque;

 • Acompanhar o consumo 
de material de cada den-
tista;

 • Gerenciar os controles 
através de um software 
de gestão.

Com isso, é possível me-
lhorar os processos de ge-
renciamento de estoque e 
aumentar a rentabilidade do 
consultório.

Abaixo, você encontra 

algumas sugestões da 

equipe da Dentalis 

 • Software para otimizar a 
gestão de estoque do seu 
consultório:

 • Profi ssionalizar e aperfei-
çoar o gerenciamento do 
seu estoque, fazer treina-
mentos com a equipe e 
envolver o responsável 
pelo departamento de 
compras;

 • Criar processos que pos-
sam ser absorvidos pela 
sua equipe;

 • Implantar ferramentas 
digitais para agilizar o seu 
dia a dia;

 • Extrair relatórios que 
mostrem claramente a 
situação real do seu es-
toque.

(*) - É Diretor Comercial da Dentalis.

Sérgio Aronis (*)
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