
Quando sobra um 

dinheiro extra no fi m do 

mês, o que você costuma 

fazer? 

Para muitos brasileiros, 
essa situação represen-
ta a possibilidade de 

adquirir um item desejado ou 
até consumir mais produtos e 
serviços. 

São poucos os que pensam a 
longo prazo e buscam formas 
de investir esse dinheiro para 
aumentar seus rendimentos 
no futuro. Por muito tempo, 
investir só era possível para 
as classes mais elevadas, mas 
o surgimento das fi ntechs, que 
proporcionam melhores servi-
ços fi nanceiros com a agilidade 
da tecnologia, está revertendo 
esse cenário aos poucos.

Pesquisa da Anbima (Asso-
ciação Brasileira das Entidades 
dos Mercados Financeiro e de 
Capitais) projeta um grande 
espaço de crescimento e con-
solidação deste assunto entre 
os brasileiros. Ao todo, 58% da 
população não realiza qualquer 
tipo de investimento. Do total 
das pessoas que investem, 
mais da metade (54%) buscam 
segurança e a minoria (16%) 
estão preocupadas com a 
rentabilidade. Por fi m, apenas 
1% enxerga os investimentos 
como uma possibilidade de 
conquistar algo no futuro.

Os dados refl etem uma ques-
tão cultural que ainda acomete 
gerações de brasileiros em 
todo o país: a desconfi ança 
em relação aos investimentos 
a longo prazo e a suposta 
necessidade de ter esse valor 
por perto em caso de emer-
gência. Nas últimas décadas, 
o Brasil passou por diversas 
crises econômicas, gerando 
desemprego, instabilidade e, 
principalmente, diminuindo 
o poder de consumo da po-
pulação. 

Quando o dinheiro é curto, a 
meta é garantir a sobrevivência 
e o que sobra não pode correr 
o risco de perder – o que ex-
plica porque a caderneta de 
poupança ainda é a modalidade 
preferida dos usuários. 

Assim, grande parte das 

pessoas não consegue visuali-
zar que o dinheiro guardado e 
acumulado pode render muito 
mais se for colocado nas apli-
cações certas. Evidentemente 
há riscos: quanto maior o 
rendimento, mais arriscado é 
a categoria e mais planejado 
deve ser essa escolha. 

O importante, porém, é 
inverter a lógica que sempre 
dominou a nossa relação com 
o dinheiro. Ainda hoje costu-
mamos investir apenas o que 
resta no fi m do mês quando, na 
verdade, a prioridade deveria 
ser: primeiro aplicar e pagar 
as contas – e gastar apenas o 
que sobrar.

É neste ponto que as fi ntechs 
atuam. Se os bancos e grandes 
corretoras costumam assustar 
os pequenos investidores ou 
novatos que desejam conhecer 
mais sobre a área, as startups 
que combinam fi nanças e tec-
nologias oferecem diversos 
serviços para atraírem estas 
pessoas. 

O apoio vai desde a oferta 
de conteúdos explicativos 
para auxiliar os investidores 
na tomada de decisões, como 
infográfi cos, podcasts e víde-
os, até mesmo consultoria e 
assessoria personalizada para 
traçar os melhores caminhos 
para atingir seus objetivos. 
As fintechs surgiram para 
desburocratizar o setor fi nan-
ceiro e oferecer à população 
as vantagens que a tecnologia 
pode proporcionar. Mas isso 
não signifi ca apenas melhorar 
a experiência de compra do 
consumidor e trazer serviços 
digitais de pagamento. 

É essencial permitir que mais 
brasileiros possam aproveitar 
de segmentos que anterior-
mente eram restritos a poucos 
grupos, como os investimen-
tos em aplicações. Com essa 
democratização, a população 
consegue se blindar em uma 
instabilidade futura e cria 
uma base sólida para o pleno 
desenvolvimento econômico.

(*) - É sócio-fundador do Mais Retor-
no, fi ntech especializada

em conteúdo, tecnologia e
assessoria de investimentos

(http://maisretorno.com/).

Fintechs mudam a 
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Atacadão S.A.
CNPJ/MF nº 75.315.333/0001-09  –  NIRE 35.300.043.154

Extrato da Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 6 de dezembro de 2018
1. Data, Hora e Local: Os membros do Conselho de Administração do Atacadão S.A. (“Companhia”) 
se reuniram em 6 de dezembro de 2018, às 11:30 horas, na sede social da subsidiária da Companhia, 
localizada na Rua George Eastman, nº 213, Vila Tramontano, CEP 05690-000, na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo. 2. Convocação e Presença: Todos os membros do Conselho de Administração 
presentes, participando através de vídeo conferência, conferência telefônica, por representantes ou por 
envio prévio de voto escrito, sendo dispensada a convocação, nos termos dos artigos 16, parágrafo único 
e 20, parágrafo 7º, do Estatuto Social da Companhia. 3. Mesa: Presidente: Matthieu Dominique Marie 
Malige; Secretária: Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre as seguintes 
matérias: 1) Aprovação da versão completa da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 
7 de novembro de 2018; 2) Aprovação da averbação do aumento de capital, dentro do capital autorizado, 
em função do exercício de opções de compra de ações; 3) Relatório do Presidente do Comitê de Auditoria 
Estatutário em relação à reunião do Comitê de Auditoria realizada em 4 de dezembro de 2018; 4) Plano 
de Financiamento para 2019; a) Relatório do Presidente do Comitê de Estratégia em relação a reunião do 
Comitê de Estratégia realizada em 4 de dezembro de 2018; b) Aprovação do Plano de Financiamento para 
2019; 5) Aprovação da agenda de reuniões do Conselho de Administração e Comitês para 2019; 6) Outros 
assuntos. 5. Deliberações por Unanimidade: Após discussão das matérias constantes da ordem do dia 
com base nos documentos enviados, os Conselheiros aprovaram por unanimidade: 1. A ata da Reunião do 
Conselho de Administração realizada em 7 de novembro de 2018; 2. A averbação do aumento de capital, em 
razão do exercício de opções de compra de ações, dentro do capital autorizado, nos termos do artigo 166, 
III, parágrafo 1º, da Lei das Sociedades por Ações, no valor total de R$ 7.613.271,90, em moeda nacional, 
mediante a emissão de 650.707 novas ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, ao 
preço de emissão de R$ 11,70 por ação, conforme previsto no Plano Pré-IPO. As ações foram integralmente 
subscritas de acordo com o boletim de subscrição realizado perante o banco depositário das ações escriturais 
da Companhia, possuindo os mesmos direitos que aqueles detidos por outros acionistas da Companhia e 
tendo a capacidade de participar em igualdade de condições com as ações atualmente existentes em todos 
os benefícios incluindo o recebimento de dividendos e remuneração de capital eventualmente aprovada 
pela Companhia a partir da data de subscrição. Considerando o aumento de capital social aprovado acima, 
excluindo o direito de preferência dos demais acionistas da Companhia, nos termos do artigo 171, parágrafo 
3º, da Lei das Sociedades por Ações, o capital social da Companhia passou de R$ 7.619.166.498,40 para 
R$ 7.626.779.770,30, representado por 1.983.323.226 ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor 
nominal. 3. O plano de financiamento para 2019, conforme arquivado na sede da Companhia. 4. A agenda 
de reuniões do Conselho de Administração e Comitês para 2019. 6. Encerramento: Nada mais havendo a 
ser tratado e inexistindo qualquer outra manifestação, foram os trabalhos suspensos pelo tempo necessário 
à lavratura da presente ata que, lida e achada conforme, foi por todos assinada. Mesa: Matthieu Dominique 
Marie Malige - Presidente; e Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux - Secretária. Membros do Conselho de 
Administração: Matthieu Dominique Marie Malige (Presidente do Conselho de Administração); Edouard 
Balthazard Bertrand de Chavagnac; Francis André Mauger; Jacques Dominique Ehrmann; Abilio dos 
Santos Diniz; Eduardo Pongrácz Rossi; Marcelo Pavão Lacerda; Luiz Fernando Vendramini Fleury; 
Frédéric François Haffner; Noël Frédéric Georges Prioux. O Presidente da Reunião e a Secretária 
certificam que se trata de um resumo autêntico e fiel da ata da reunião da mesma data, redigida no próprio 
Livro de Atas, nos termos do artigo 130 da Lei nº 6.404 de 1976. São Paulo, 06 de dezembro de 2018. Matthieu 
Dominique Marie Malige - Presidente; Ana Luísa Fagundes Rovai Hieaux - Secretária. JUCESP - Certifico 
o registro sob nº 69.905/19-8 em 05/02/2019. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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

Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 09 de Novembro de 2018.
01 - Data, Hora e Local: Aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, às quinze horas, na sede da 
Companhia situada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 14º andar, Bloco 01, Condomínio Edifício São 
Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo. 02 - Convocação e 
Presença: Em atendimento à convocação realizada pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, nos termos do 
artigo 14 do Estatuto Social da Companhia, estiveram presentes, além do Presidente, os Conselheiros Ângela Annes 
Guimarães, Regina Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Roberto Faldini, Olga Stankevicius Colpo, Flávio Pentagna 
Guimarães Neto, José Eduardo Gouveia Dominicale. 03 - Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. 
Bernard Camille Paul Mencier, Presidente do Conselho de Administração e secretariados pela Sra. Deise Peixoto Domingues. 
04 - Ordem do Dia: Deliberar sobre eleição de novo membro para composição da Diretoria. 05 - Deliberações: Após 
análise e discussão das matérias objeto da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia, por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, deliberaram o que segue: (i) Eleger para compor a Diretoria, para o cargo 
de Diretor Executivo Vice-Presidente, Sr. Marcio Alaor de Araujo, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade RG nº M-
1.168.085, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 299.046.336-49, com endereço comercial na Avenida 
Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila 
Nova Conceição, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, e com prazo de mandato até a Reunião do Conselho de 
Administração que suceder a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2021. O eleito acima nomeado e qualifi cado declarou, 
sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração da Sociedade por lei especial, em virtude de 
condenação criminal ou por se encontrar sob os efeitos dela em virtude de 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 
economia popular, contra o Sistema Financeiro Nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade e declarou, ainda, que preenche as condições constantes do artigo 2º do 
Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2 de agosto de 2012, do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco 
Central do Brasil, conforme declaração arquivada na sede da Companhia. O Diretor ora eleito tomará posse em seu cargo, 
somente após a homologação da presente eleição pelo Banco Central do Brasil, mediante a assinatura do termo de posse 
em livro próprio. (ii) Em razão da eleição dos Diretores acima mencionados, a Diretoria da Companhia passa a ser 
composta da seguinte forma: I - Diretor Executivo Geral: Marco Antonio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, 
residente e domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade nº 7.669.530, expedida pela SSP/SP e inscrito 
no CPF/MF sob o nº 002.975.098-96; II - Diretor Executivo Vice-Presidente: Marcio Alaor de Araujo, brasileiro, 
casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da 
Carteira de Identidade RG nº M-1.168.085, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 299.046.336-49; III - 
Diretores Executivos: Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e 
domiciliado em São Paulo/SP, portador da carteira de identidade nº 20775312, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF/MF 
sob o nº 275.484.158-00; Ângela Annes Guimarães, brasileira, divorciada, socióloga, residente e domiciliada em Belo 
Horizonte/MG, inscrita no CPF/MF sob o nº 375.156.836-00, portadora da Carteira de Identidade RG nº M-1.414.160 - SSP/
MG; IV - Diretor de Relações com Investidores: Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, 
administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Carteira de 
Identidade nº MG-117.32642, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o nº 076.934.666-90; V - Diretores sem 
Designação Especí  ca: Amanda Ituassu Araujo, brasileira, casada, jornalista, residente e domiciliada na Cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, portadora da Carteira de Identidade RG nº MG8765475, SSP/MG e inscrita no CPF/MF 
027.936.436-96; Felice Italo Napolitano, brasileiro, casado, bacharel em ciências contábeis, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade RG nº 9.374.260-5, SSP/SP e inscrito no CPF/
MF 113.930.868-88; Guilherme Vieira Neves, brasileiro, casado, economista, residente e domiciliado na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, portador da cédula de identidade RG 17.690.111-5-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob nº 
181.376.198-10; Luciana Buchmann Freire, brasileira, divorciada, advogada, residente e domiciliada na Cidade de São 
Paulo, Estado de São Paulo, inscrita na OAB/SP sob nº 107.343, portadora da cédula de identidade RG 16.837.826-7/SSP/
SP e no CPF/MF sob nº 149.211.868-04; Fabio Sa  ni Gama, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e 
domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, portador da Carteira de Identidade RG nº 10176774-4, expedida 
pela SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 029.716.539-94, todos com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino 
Kubitschek, nº 1830,  Bloco 01, 14º andar, Condomínio Edifício São Luiz, CEP 04543-900, Bairro Vila Nova Conceição, 
Município de São Paulo, Estado de São Paulo, e com prazo de mandato até a Reunião do Conselho de Administração que 
suceder a Assembleia Geral Ordinária do ano de 2021. 06 - Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado e 
inexistindo qualquer outra manifestação, foram encerrados os trabalhos e lavrada a presente ata, que foi lida e aprovada 
pelos Conselheiros. São Paulo, 09 de novembro de 2018. Bernard Camille Paul Mencier, Ângela Annes Guimarães, Regina 
Annes Guimarães, João Annes Guimarães, Roberto Faldini, Olga Stankevicius Colpo, Flávio Pentagna Guimarães Neto, José 
Eduardo Gouveia Dominicale. Bernard Camille Paul Mencier - Presidente da Mesa, Deise Peixoto Domingues 
- Secretária da Mesa. JUCESP nº 165.860/19-4 em 20/03/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

BANCO

CODRASA CONSTRUTORA S.A.
CNPJ: 07.353.851/0001-67

Demonstrações Financeiras
Balanço Patrimonial - Ativos 2018 2017
Caixa e equivalentes de caixa 29.748,34 44.256,79 
Adiantamentos 9.189,00 340.137,28 
Impostos a Recuperar 3.553,63 2.424,08 
Total do ativo circulante 42.490,97 386.818,15 
Imobilizado 6.060.000,00 6.060.000,00 
Total do ativo não circulante 6.060.000,00 6.060.000,00 
Total do ativo 6.102.490,97 6.446.818,15 

Balanço Patrimonial - Passivo 2018 2017
Fornecedores e outras contas a pagar 4.500,00 4.500,00 
Remunerações 849,06 833,93 
Obrigações Tributárias 777,17 2.712,39 
Outras Obrigações - 171.460,00 
Total do passivo circulante 6.126,23 179.506,32 
Outras Obrigações LP 13.313,05 171.460,00 
Total do passivo não circulante 13.313,05 171.460,00 
Patrimônio líquido - Capital social 6.060.000,00 6.060.000,00 
Prejuízos Acumulados (43.195,42) (11.692,81)
AFAC 105.000,00 79.000,00 
Resultado do exercício (38.752,89) (31.455,36)
Total do patrimônio líquido 6.083.051,69 6.095.851,83 
Total do passivo e patrimônio líquido 6.102.490,97 6.446.818,15 

Despesas operacionais 2018 2017
Despesas com Salários (13.737,60) (13.492,80)
Despesas administrativas (33.152,19) (45.139,92)
Despesas tributárias (1.640,99) (314,67)
Resultado antes das receitas (despesas) 
   financeiras líquidas e tributos (48.530,78) (58.947,39)
Receitas financeiras 17.085,64 41.384 
Despesas financeiras (3.691,71) (4.675,72)
Receitas (despesas) financeiras líquidas 13.393,93 36.708,59 
Resultado antes do IR e CS (35.136,85) (22.238,80)
Imposto de renda e contribuição social corrente (3.616,04) (9.217)
Prejuízo do exercício (38.752,89) (31.455,36)

Descrição Capital Prejuízos  Total
 Social Acumulados A.F.A.C.  PL
Saldo Inicial
  01/01/17 6.060.000,00 34.296,42 35.000,00 6.060.703,58
Mutações do 
 Patrimônio Líquido - 8.851,75 44.000,00 35.148,25
Saldo Final 31/12/17 6.060.000,00 43.148,17 79.000,00 6.095.851,83
Saldo Inicial 
 01/01/18 6.060.000,00 43.148,17 79.000,00 6.095.851,83
Mutações do 
 Patrimônio Líquido - 38.800,14 26.000,00 12.800,14
Saldo Final 
 31/12/18 6.060.000,00 81.948,31 105.000,00 6.083.051,69

Fluxo de caixa das atividades operacionais 2018 2017
Resultado do exercício (38.752,89) (31.455,36)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades 
geradas Pelas atividades operacionais - -
Variações nos ativos e passivos circulantes 
   e não circulantes (1.755,56) 3.119,28 
Decréscimo/(acréscimo) em ativos
Impostos a Recuperar (1.129,55) (2.398,98)
Adiantamentos 330.901,03 (340.137,28)
Acréscimo em passivos - Remunerações 15,13 98,50 
Obrigações fiscais (2.230,96) 2.637,04 
Obrigações trabalhistas 295,74 0,00 
Outros débitos (329.606,95) 342.920,00 
Caixa líquido aplicado nas 
 atividades operacionais (40.508,45) (28.336,08)
Fluxo de caixa das atividades de investimento 
Fluxo de caixa das atividades de financiamento 
AFAC 26.000,00 44.000,00 
Caixa gerado pelas atividades de financiamento 26.000,00 44.000,00 
Aumento (redução) líquido em 
  caixa e equivalentes de caixa (14.508,45) 15.663,92 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 44.256,79 28.592,87 
Caixa e equivalentes de caixa
  no final do exercício 29.748,34 44.256,79 
(Redução)/aumento líquido de caixa
  e equivalentes de caixa (14.508,45) 15.663,92 

Demonstrações de resultados

Demonstração das Mutações do Patrimonio Liquido

Demonstrações dos fluxos de caixa

Notas Explicativas: 1. Contexto Operacional: A Codrasa Construtora 
S.A foi constituída em 28 de fevereiro de 2005, com sede na Rua Carde-
al ArcoVerde, 1.749, 5º andar, conj. 55, sala C, Pinheiros/SP, cujo objeto 
social é engenharia civil. 2. Base para Elaboração das Demonstrações 
Contábeis: As demonstrações contábeis da entidade para os exercícios 
findos de 31/12/17 e 2016 foram elaboradas e estão apresentadas em con-
formidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem as 
normas introduzidas pelos pronunciamentos, orientações e interpretações 
técnicas do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e incorporam as 
alterações trazidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09. Adicionalmente, 
foi publicado o ITG 1000 que é específico e deve ser aplicado às peque-
nas e médias empresas, por força da Res. CFC 1.418/12. 3. Resumo das 
Principais Práticas Contábeis: As principais práticas adotadas na elabo-
ração das demonstrações contábeis foram: 
O lucro é apurado pelo regime de competência, proveniente do resultado 

Ativo Circulante e 
Não-Circulante: Apresentado pelo valor de realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos auferidos ou, no caso de despesas de períodos 

Passivo Circulante e Não-Circulante: Demonstrado 
por valores conhecidos ou calculáveis, ajustados, quando aplicável, dos cor-

respondentes encargos, das variações nas taxas de câmbio e das variações 
monetárias incorridas. 1. Caixa e equivalente de caixa: Esse grupo esta 
composto conforme segue: Descrição 2018 2017
Caixa 25.472,87 25.472,87
Bancos conta movimento 4.275,47 18.783,92
Total 29.748,34 44.256,79
2. Outras obrigações: Esse grupo esta composto conforme segue : 
Descrição 2018 2017
Fornecedores 4.500 4.500
Total 4.500 4.500
3. Imobilizado: Os itens do imobilizado são demonstrados ao custo histó-
rico de aquisição menos o valor da depreciação e de qualquer perda não 
recuperável acumulada.

Descrição 2018 2017
Intangível 6.060.000 6.060.000
Total 6.060.000 6.060.000
4. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social da Sociedade em 
31 de dezembro de 2018 é de R$ 6.060.000,00, tendo integralizado quotas 
no valor de R$1,00 cada. Esse grupo esta composto conforme segue: 
Sócios Quotas Capital(R$)
Edwin Rodriguez Flores 6.059.990 6.059.990
Edwin Rodriguez Flores Junior 10 10
Total  6.060.000 6.060.000
b) Destinação dos lucros: Os lucros líquidos anualmente obtidos terão a 
aplicação que lhes for determinada pelo acordo de sócios.

Codrasa Construtora S.A.-Edwin Rodriguez Flores CPF 004.256.618-57
Daniel Calderon - CPF: 220.744.098-26/ CT CRC:1SP229104/O-2

Nota 1. Das Operações: O IGESP S/A tem por objetivo: (a) prestação de 
serviços de atendimento médico-hospitalar, desenvolvendo as atividades 
curativas e preventivas de saúde; (b) prestação de serviços de atendimento 
em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento de urgência; 
(c) desenvolvimento e aprimoramento tecnológico das ações de saúde; e 
(d) propiciar às instituições de saúde, escolas de ensino superior e esco-
las técnicas na área de saúde o uso do Instituto como escola de estágios 
de conhecimentos práticos do profissional e residência médica por meio 
de convênio. Nota 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: a. 
Declaração de Conformidade: As demonstrações contábeis foram elabo-
radas de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade, instituídas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), consubstanciadas nos pro-
nunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 
bem como os dispositivos da Lei das Sociedades por Ações n° 6404/76 e 
das alterações societárias introduzidas pela Lei 11.638 aprovada em 28 de 
dezembro de 2007, com as respectivas modificações introduzidas pela Lei 
11.941/2009. b. Base de Mensuração: As demonstrações contábeis foram 
preparadas com base no custo histórico. c. Moeda Funcional e Moeda 
de Apresentação: As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas 
em reais, que é a moeda funcional do Instituto. d. Uso de Estimativas e 
Julgamentos: A preparação das demonstrações contábeis de acordo com 
as Normas Brasileiras de Contabilidade exige que a Administração faça 
julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas 
contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despe-
sas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e 
premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas 
são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. Nota 3 - Prin-
cipais Políticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes 
abaixo têm sido aplicadas de maneira uniforme a todos os períodos apre-
sentados nessas demonstrações contábeis. a. Instrumentos Financeiros: 
Ativos e passivos financeiros não derivativos: O Instituto reconhece os 
empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram 
originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos 
inicialmente na data da negociação na qual o Instituto se torna uma das 
partes das disposições contratuais do instrumento. O Instituto tem os se-
guintes ativos e passivos financeiros não derivativos: ativos financeiros re-
gistrados pelo valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. 
Ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado: 
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado 
caso seja classificado como mantido para negociação e seja designado 
como tal no momento do reconhecimento inicial. Os ativos financeiros são 
designados pelo valor justo por meio do resultado se o Instituto gerencia 
tais investimentos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus 
valores justos, de acordo com a gestão de riscos documentada e a estra-
tégia de investimentos do Instituto. Os custos da transação, após o reco-
nhecimento inicial, são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos 
financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado são medidos 
pelo valor justo, e mudanças no valor justo desses ativos são reconhecidas 
no resultado do exercício. Os ativos financeiros registrados pelo valor justo 
por meio do resultado abrangem despesas antecipadas e outros créditos. 
Empréstimos e recebíveis: Empréstimos e recebíveis são ativos financei-
ros com pagamentos fixos ou calculáveis que não são cotados no mercado 
ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de 
quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, 
os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através 
do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução 
ao valor recuperável. Os empréstimos e recebíveis abrangem clientes, ou-
tros créditos, empréstimos e financiamentos, fornecedores e outras contas 
a pagar. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa 
abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento ori-
ginal de três meses ou menos a partir da data da contratação. Limites de 
cheques especiais de bancos que tenham de ser pagos à vista e que fa-
çam parte integrante da gestão de caixa do Instituto são incluídos como um 
componente das disponibilidades para fins da demonstração dos fluxos de 
caixa. b. Apuração do Resultado: O reconhecimento das receitas e des-
pesas é efetuado em conformidade com o regime contábil de competência 
de exercício. A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado 
em função de sua realização, incluindo-se as inadimplências, os valores 
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Ativo Nota 2018 2017
Circulante................................................  63.410 42.758 
   Caixa e Equivalentes de Caixa.............. 3 “a” 41.979 705 
   Clientes..................................................  13.491 36.063 
   Contas a Receber..................................  4.001 2.596 
    Impostos a Recuperar...........................  1.826 1.476 
    Estoques............................................... 3 “d” -  4 2.051 1.885 
    Despesas Antecipadas.........................  62 33 
Não Circulante   
Realizável a Longo Prazo.......................  1.517 12.846 
    Valores a Receber.................................  1.516 4.678 
    Créditos Tributários...............................  - 8.168 
    Depósito Judicial...................................  1 -   
Permanente.............................................  124.212 124.094 
    Investimentos........................................  20 20 
    Imobilizado............................................ 3 “e” – 5 124.189 124.071 
    Intangível..............................................  3 3 
Total do Ativo..........................................  189.139 179.698 

                  Reservas
Eventos Capital Social Integralizado Capital Reavaliação Lucros ou Prejuízos Acumulados Total
Saldo em 31-12-16................................... 122.866 199 29.990 (27.182) 125.872 
Integral. de capital..................................... 29.990  (29.990)  -   
Resultado do exercício..............................    2.430 2.430 
Saldo em 31-12-17................................... 152.856 199 0 (24.752) 128.303 
Baixa Parcelamento PERT (9)...................   - 3.445 3.445 
Resultado do exercício..............................    10.935 10.935 
Saldo em 31-12-18................................... 152.856 199 0 (10.372) 142.683

 2018 2017
Receita Operacional Bruta...................................... 247.947 232.811 
   Serviços Prestados no País.................................... 247.947 232.811 
Deduções e Abatimentos........................................ (24.710) (27.939)
Receita Operacional Líquida................................... 223.237 204.872 
Custo dos Serviços Prestados............................... (161.251) (148.814)
Lucro Bruto.............................................................. 61.896 56.058 
(Despesas) Receitas Operacionais........................ (46.053) (52.348)
    Administrativas e Gerais........................................ (45.310) (41.817)
    Despesas Financeiras/Tributárias.......................... (2.797) (11.549)
    Receitas Financeiras.............................................. 1.100 140 
    Outras Receitas/Despesas Operacioniais Liquidas 954 878 
Lucro Operacional.................................................... 15.933 3.710 
Lucro Líquido Antes do IR e CSLL......................... 15.933 3.710 
Provisão IRPJ/CSLL................................................. (4.998) (1.280)
Lucro Líquido do Exercício..................................... 10.935 2.430 
Lucro Líquido para Lote de Mil Ações................... 9,43 2,09 

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 2.018 2.017 
Lucro (Prejuízo) Líquido............................................. 10.935 2.430 
   Depreciação e amortização.................................... 4.643 4.652 
   Baixa de bens do imobilizado.................................      5    36 
   Baixa Parcelamento PERT com Prejuízo Fiscal...... 3.445      -   
   Duplicatas a receber............................................... 22.572 (14.558)
   Impostos a recuperar.............................................. (350)  209 
   Estoques................................................................. (166) (65)
   Outros créditos curto e longo prazo........................ 3.243 9.290 
   Imposto de renda diferido líquido............................ 6.652     -   
   Fornecedores...........................................................  220 (1.060)
   Impostos a recolher................................................. (10.260) 2.557 
   Salários e encargos sociais.....................................   87   49 
   Provisões de férias.................................................. 1.304 2.852 
   Outros débitos/contas a pagar - curto e longo prazo 622 552 
Caixa líquido obtido/(aplicado) das/nas atividades
     operacionais......................................................... 42.952 6.944 
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos 
Aquisição de bens do ativo imobilizado...................... (4.767) (1.799)
Caixa líquido obtido/(aplicado) nas atividades
   de investimentos................................................... (4.767) (1.799)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento   
   Empréstimos e financiamentos obtidos................... 6.292 125 
   Pagamento de empréstimos e financiamentos....... (3.203) (5.212)
Caixa líquido obtido das atividades de financiamentos 3.089 (5.086)
Aumento (Diminuição) Líquido no Caixa e Equivalentes 41.274   59 
Caixa e Equivalentes no Início do Exercício.......... 705 646 
Caixa e Equivalentes no Fim do Exercício............. 41.979 705 

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos
Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (em milhares de reais)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios 
Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (em milhares de reais)

Fernando Jose Moredo -Presidente
Célia Regina de Castro - Contadora CRC 1SP 149.352/O-5

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

Passivo Nota 2018 2017
Circulante...................................................  30.774 26.974
   Fornecedores............................................  6.302 6.082 
   Salários/Férias..........................................  7.240 6.048 
   Impostos e Contribuições.........................  13.027 12.694 
   Instituições Financeiras............................ 6 2.566 1.333 
   Outras Contas a Pagar..............................  1.639 817 
Não Circulante............................................  15.682 24.421 
   Parcelamentos Fiscais.............................. 7 13.828 24.421 
   Empréstimo Financiamento....................... 6 1.854 -   
Patrimônio Líquido....................................  142.683 128.303 
    Capital...................................................... 8 “a” 152.856 152.856 
    Reserva de Capital.................................. 8 “b” 156 156 
    Ágio nas Ações........................................ 8 “b” 43 43
    Prejuízo Acumulado.................................  (10.372) (24.752)
Total do Passivo.........................................  189.139 179.698

Senhores Acionistas, Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sª., o Relatório da Administração, as Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2.018, bem como as Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes. A diretoria agradece aos seus colaboradores a dedicação demonstrada, aos clientes e fornecedores à colaboração e o elevado relacionamento 
mantido e coloca-se à disposição dos Senhores Acionistas para esclarecimentos adicionais. São Paulo, 09 de março de 2019.

considerados incobráveis. Uma receita não é reconhecida se há uma in-
certeza significativa na sua realização. c. Ativo e Passivo Circulante e 
Não Circulante: Os ativos circulantes e não circulantes estão apresentados 
aos valores de custo, que não excedem o valor de realização, acrescidos 
de rendimentos, encargos e variações monetárias quando aplicáveis. Os 
passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores co-
nhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes 
encargos, variações monetárias incorridas até a data do balanço patrimo-
nial. Valores recebíveis e pagáveis após 360 dias são apresentados no não 
circulante. d. Estoques: Os estoques são valorizados ao custo médio de 
aquisição. e. Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição ou de 
construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear, com 
base em taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens. 
Os imóveis tiveram seu valor de aquisição e reavaliação, reajustados a valor 
de mercado em 2010, levados a integralização do Capital Social no Patri-
mônio Líquido. f. Imposto de Renda e Contribuição Social: Calculados 
com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o 
lucro tributável excedente a R$ 240 para o imposto de renda e 9%, sobre 
o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido, e consi-
deram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição 
social limitada a 30% do lucro real. g. Créditos Tributários: Refere-se a im-
postos ativos diferidos decorrentes de prejuízo fiscal, base negativa da con-
tribuição social e diferenças temporárias foi constituída em conformidade 
com a instrução CVM nº 371/02 e levam em consideração a expectativa de 
geração de lucros tributáveis futuros. h. Redução Ao Valor Recuperável: 
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é 
avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva 
de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda 
no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica que um evento de 
perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento 
de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que 
podem ser estimados de uma maneira confiável. Em 2018 a administração 
da Companhia não identificou indícios que pudessem gerar uma redução 
ao valor recuperável. i. Provisões: Uma provisão é constituída no balanço, 
quando possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, e é provável que um recurso econômico, seja requerido 
para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as 
melhores estimativas do risco envolvido. Nota 4 – Estoques - Composição:
 2018 2017
Estoques.................................................... 2.051 1.885
Material Cirurgico (800/1400)...................... 707 772
Medicamentos (100/200/1500) 491 407
Gases.......................................................... 0 69
Material Administrativo................................ 66 66
Material de Limpeza e Higiene (600).......... 21 58
Manutencao (400)....................................... 341 193
Material Rouparia e Unifomes..................... 0 1
Dietas (110)................................................. 24 39
Engenharia Clinica (4000) Ac..................... 208 121
Material Consig/Opme (1300/5000)............ 162 121
Suprimentos de Informatica........................ 31 38
Nota 5 – Imobilizado - Composição:  2018  2017
 Custo Depre-
 Corrigido e ciação
 Reavaliado Acumulada Líquido Líquido
Terrenos/Imóveis........................... 2.369  2.369 2.369
Edifícios....................................... 69.530 6.417 63.113 63.405
Móveis Utensílios e Instalações.. 29.242 20.470 8.772 10.969
Aparelhos e Instrumentos........... 25.880 10.794 15.086 13.383
Reavaliação – Edifício................. 22.396 2.127 20.269 20.269
Reavaliação – Terrenos............... 9.514  9.514 9.514
Software...................................... 2.425 2.084 341 652
Máquinas/Equipamentos............. 10.055 7.378 2.677 2.954
Veículos Gerais........................... 3.239 1.191 2.048 556
Total............................................ 174.650 50.461 124.189 124.071
Ajuste Patrimonial: Os imóveis tiveram seu valor de aquisição e reavalia-
ção, reajustados a valor de mercado em 2010. 

Ilmos. Srs. Diretores do IGESP S.A. CENTRO MÉDICO E CIRÚRGICO 
INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA DE SÃO PAULO - São Paulo 
(SP): Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis do IGESP S.A. 
Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroenterologia de São Pau-
lo, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 
e as respectivas demonstrações do resultado do período, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período findo naquela data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das 
principais politicas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contá-
beis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira do IGESP S.A. CENTRO MÉ-
DICO E CIRÚRGICO INSTITUTO DE GASTROENTEROLOGIA DE SÃO 
PAULO, em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa audi-
toria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, 
estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos au-
ditores independentes pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador 
e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi-
lidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é su-
ficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades 
da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: 
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação dessas 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 

Nota 6 – Empréstimos/Financiamentos – Circulante e Não Circulante: 
Composição  Circulante      Não Circulante
Instituições Financeiras 2018 2017 2018 2017
Financiamento – Capital de giro 33 5 0 0
“Leasing” Ativo imobilizado 2.533 1.328 1.854 0
Total 2.566 1.333 1.854 0
São empréstimos contraídos junto a Instituições financeiras e estão clas-
sificados no circulante os valores com vencimento até 12 meses. Os em-
préstimos na modalidade capital de giro tem como garantia aval e os na 
modalidade leasing o próprio bem. A taxa média dos encargos é de 1,25% 
ao mês e prazo máximo de vencimento é 2020. Nota 7 – Outras Obriga-
ções – Não Circulante - Composição:
Obrigações Gerais:  2018 2017
Parcelamento Prefeitura SP 110 3
Parcelamento Pert 13.718 24.418
Total 13.828 24.421
Nota 8 – Patrimônio Líquido: a. Capital social: composto por R$ 152.856 
é composto por 1.160.034 ações ordinárias sem valor nominal. b. Reserva 
de capital: composta por R$ 156 de reserva de capital; R$ 43 de Ágio nas 
ações. Nota 09 – Utilização Prejuizo Fiscal Parcelamento Pert: A empre-
sa aderiu ao parcelamento especial denominado PERT instituído pela LEI 
13.496 regulamentado pela IN RFB 1.711 de 2017, no âmbito dos débitos 
denominados “outros débitos” utilizando parte do Prejuízo Fiscal e da base 
de calculo negativa da CSLL no total de R$ 3. 445 para liquidação dessa 
modalidade de parcelamento. Nota 10 – Seguros: Os seguros são contra-
tados sob a forma de limite máximo de indenização único, valores consi-
derados suficientes pela Administração da Entidade para cobrir eventuais 
riscos e perdas sobre os ativos. Os principais seguros e suas respectivas 
coberturas em 31 de dezembro de 2018 e 2017 estão relacionados no qua-
dro abaixo:
Garantias Contratadas Cobertura 2018 Cobertura 2017
Cobertura Básica................................... 120.000 120.000
Lucros Cessantes (P.I. 12meses)........... 4.200 4.200
Equipamentos eletrônicos...................... 350 350
Incêndio, raio, explosão e vendaval....... 200. 200.
Danos elétricos comuns......................... 300 300
RCG Operações..................................... 165 165
Roubo/ Furto Qualificado Val Internos... 30 30
Roubo/ Furto Qualificado do conteúdo... 30 30
Roubo /Valores em Transito................... 20 20
Queda de Vidros/Anúncios Luminosos.. 10 10
Total....................................................... 125.305 125.305

livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude 
ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é 
responsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das de-
monstrações contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar 
a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela 
governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervi-
são do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsa-
bilidades dos auditores independentes 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 uma 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 apropria-
da 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 inter-

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstân-
cias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 

contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-

do uso, 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 significa-
tiva em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações contábeis ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequa-
das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contá-
beis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos 
com os responsáveis pela governança 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 identificamos durante nossos trabalhos. 
São Paulo, 11 de março de 2019. 

Maion & Oliveira, Auditores Independentes S/S. 
CRC – 2PA 0262/T-9 

José Aparecido Maion – Contador CRC 1–SP– 117.681/O-3

INTERCLEAN S/A
CNPJ nº 03 .956.370/0001-95 - NIRE nº 35300190815

Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas a se reunirem em AGOE na data de 10/05/2019,
à Praça Dom José Gaspar, nº 30, 15º, Conjunto 151, República, São Paulo/SP, em 1ª
convocação às 10 hs. com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 do
capital social com direito de voto e em 2ª convocação as 11 hs., com qualquer nº de
acionistas presentes, para o fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Renún-
cia do Sr. José Manuel Baeta Tomas do Cargo de Diretor e do Sr. Jordi Wiegerinck do Cargo
de Diretor - Presidente; b) Eleição de novo presidente; c) Cessão e transferência das
ações do Sr. Jordi Wiegerinck à empresa Geldria Participações e Serviços Eireli; d) Mu-
dança de endereço da sede social; e) Aprovação da transformação da empresa de S/A
para Ltda; f) Consolidação do Contrato social. A administração da Companhia esclarece
que fixou a data da Assembleia em consonância com o mais elevado grau de governan-
ça corporativa a fim de proporcionar o tempo suficiente para a preparação dos acionis-
tas. Informações Gerais: O acionista, seu representante legal ou procurador, para par-
ticipar da Assembleia deverá observar as disposições previstas no artigo 126 da Lei nº
6.404/76, apresentando, além do documento hábil de sua identificação, os seguintes:
(i) comprovante da qualidade de acionista da Companhia e da sua posição acionária, e
(ii) na hipótese de representação por procuração, a via original do instrumento de man-
dato devidamente formalizado, as sinado e com reconhecimento de firma do acionista
outorgante; (iii) se o acionista for pessoa jurídica, além da procuração deverão ser
entregues copias autenticadas do contrato/estatuto social da pessoa jurídica repre-
sentada, comprovante de eleição dos administradores e das pessoas que concederam
a procuração. Para fins de melhor organização da Assembleia Geral, a Companhia reco-
menda o envio das documentações acima mencionadas via e-mail, com antecedência
de 72 hs. contadas da data da realização da Assembleia Geral, para o seguinte endereço
eletrônico: aloliveira@oac.adv.br. SP, 26/03/2019. Johannes Antonius Maria Wiegerinck -
Presidente do Conselho de Administração; Geldria Participações e Serviços Eireli,
Johannes Antonius Maria Wiegerinck.                                                    (13, 16 e 17)

Bondybach Administração e Participações S/A
CNPJ n.º 08.109.927/0001-76 - NIRE Nº 35.3.0033183-4

Edital de Re-Ratifi cação
Informamos aos Senhores acionistas que nas publicações ocorridas neste diário nas datas de 26,
27 e 28/03/2019, páginas 09, 08 e 12 constou equivocadamente no item “b” a pauta Eleição de nova
Diretoria, considera-se anulada esta pauta, haja vista que a Diretoria, se encontra vigente
e exercendo plenos poderes até a A.G.O., de 2021. Ratifi camos as demais pautas. São Paulo,
12/04/2019. Ricardo Valtner – Diretor Presidente.

CURB URBANISMO LTDA. - CNPJ/MF n.º 07.495.163/0001-31 - NIRE 35220039193 - Extrato da Ata de Reunião de
Sócios. Realizada em 11 de abril de 2019, às 10 horas, na sede social na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, nº 105, 7º andar, conjunto 704, Edifício Thera Office, Cidade Monções, CEP
04575-010. Presença: Sócios representando a totalidade do capital social. Deliberação tomada: nos termos do artigo
1.082, inciso II da Lei 10.406/02, aprovaram os sócios a redução proporcional do capital social da Sociedade de R$
17.713.951,00 (dezessete milhões, setecentos e treze mil, novecentos e cinquenta e um reais) para R$ 1.000.000,00 (um
milhão de reais), com uma redução efetiva, portanto, de R$ 16.713.951,00 (dezesseis milhões, setecentos e treze mil, no-
vecentos e cinquenta e um reais), por encontrar-se o capital social excessivo em relação ao objeto social da Sociedade.
São Paulo, 11 de abril de 2019. Presidente: Gilberto Pereira Filho - Secretário: Ricardo Villas Bôas Pereira.
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