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Demac Produtos Farmacêuticos Ltda.
CNPJ Nº: 65.837.916/0015-41 - NIRE 35210080158

Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11hs, em 2ª con-
vocação, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1663, 11º andar, Jardim Paulistano,
São Paulo/SP, CEP 01452-001, para deliberar acerca de (i) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Droga Ex Ltda.
CNPJ Nº: 02.743.218/0076-89 - NIRE 35215144901

Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:05 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:05 hs, 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) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Drogadotto Ltda.
CNPJ Nº: 46.615.571/0001-31 - NIRE 35201126566

Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:10 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:10 hs, 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) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Drogaria Betofarma Ltda.
CNPJ Nº: 49.701.170/0001-92 - NIRE 35201809736

Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:15 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:15 hs, 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) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Drogaria Delmar Ltda.
CNPJ Nº: 02.235.861/0001-84 - NIRE 35214767751

Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:20 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:20 hs, 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) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Drogaria Metrofarma Ltda.
CNPJ Nº: 48.231.559/0001-59 - NIRE 35202168823

Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:50 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:50 hs, 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) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Drogaria Nova Caieiras Ltda.
CNPJ Nº: 02.476.085/0001-04 - NIRE 35215045334

Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:25 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:25 hs, 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) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Farmage Farmácia de Manipulação Ltda.
CNPJ Nº: 08.581.212/0001-11 - NIRE 35221082459

Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:40 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:40 hs, 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) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Farmácia Drogaromero Ltda.
CNPJ Nº: 53.047.452/0001-95 - NIRE 35202714518

Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:30 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:30 hs, 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) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Farmácia Ex MG Ltda.
CNPJ Nº: 12.765.662/0001-31 - NIRE 31208965144

Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:35 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:35 hs, 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) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Hiper Magistral de Poá Ltda.
CNPJ Nº: 09.257.219/0001-45 - NIRE 35229070671

Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:45 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:45 hs, 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) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Miyafarma Interior Drogarias Ltda.
CNPJ Nº: 22.789.308/0001-09 - NIRE 35229274161

Convocação para Reunião de Sócios
Fica o Sr. Alexandre Della Coletta, brasileiro, divorciado, advogado, CPF nº 116.840.798-29
e RG nº 11.722.491-1, convocado para a Reunião de Sócios da Sociedade a se realizar no
dia 28/06/2019 às 10:55 hs, em 1ª convocação, e no dia 28/06/2019 às 11:55 hs, 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) alteração de cláusulas do
contrato social da Sociedade para modificação das regras de administração e convoca-
ção; (ii) indicação, eleição e nomeação de novos administradores; (iii) aprovação da
alteração do contrato social. SP, 28/05/2019. Espírito Santo Gestão de Participações
Societárias Ltda. p. Marcos Della Coletta.

Agropecuária Jarinã S/A
CNPJ nº 03.207.826/0001-14

Edital de Convocação - Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária

convocamos os Acionistas para AGO/E em 24/06/19, 
10h, na sede, para deliberarem, AGO: i) exame e 
aprovação do relatório anual da Diretoria, Balanço 
Patrimonial e demais demonstrações financeiras 
encerrado em 31/12/18; ii) fixação da verba glo-
bal de remuneração da Diretoria; e iii) deliberação 
acerca da destinação do lucro líquido do exercício, 
se apurado; AGE: i) Eleição de nova diretoria ii) as-
suntos de interesse dos acionistas. SP, 28/05/19. 

Ubirajara Rodolpho Amorim - Diretor Presidente.

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
CNPJ/MF N°: 60.837.689/0001-35 - NIRE: 35.300.033.205

Assembléia Geral Ordinária - Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas desta companhia a se reunirem em Assembléia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 07 de junho de 2019, às 10:00 horas, na sede social da companhia, 
localizada na Avenida Senador Teotônio Vilela, S/N, Km 30, na Cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31 
de dezembro de 2018; b) deliberar sobre a destinação do resultado do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2018; c) eleição da Diretoria e fixação da respectiva remuneração; Outrossim, 
acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, os documentos de que trata o artigo 133 da Lei n° 
6.404/76. São Paulo, 22 de maio de 2019. Odenir Antonio Valério - Diretor Presidente.    (28,29,30)

Trás-os-Montes é uma 
região provinciana lo-
calizada ao Norte de 

Portugal, terra dos tradicionais 
trasmontanos, abnegados por-
tugueses que deram início ao 
que conhecemos como Grupo 
Trasmontano Saúde, que segue 
em plena expansão até os dias 
de hoje. A história começa em 
1932, na cidade de São Paulo, 
quando cinco portugueses re-
cém-chegados ao Brasil tiveram 
a ideia de criar uma entidade 
filantrópica de saúde, para 
dedicar cuidados aos patrícios 
que desembarcavam por aqui. 

Assim nasceu o Centro Tras-
montano de São Paulo. Com o 
passar do tempo e o crescimento 
da procura, tanto por parte da fa-
mília desses compatriotas, quan-
to de outros pacientes, o Tras-
montano cresceu e conquistou 
um importante posicionamento 
entre as empresas de saúde de 
São Paulo, passando a oferecer 
na década de 80 a Assistência 
Médica Trasmontano, não ape-
nas para a colônia portuguesa, 
mas a todos que precisassem.

Anos depois, em 1998, o 
Trasmontano adquire o Hospital 
IGESP, situado na região da Av. 
Paulista, hoje um hospital geral 
de perfi l cirúrgico, voltado para 
o atendimento de alta comple-

Hospital IGESP, referência na área da saúde.

Grupo Trasmontano comemora 87 
anos de atuação na área da saúde
A história começa em 1932, na cidade de São Paulo, quando cinco portugueses recém-chegados ao 
Brasil tiveram a ideia de criar uma entidade fi lantrópica de saúde
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xidade. Em 2010, após investi-
mentos em expansão, o IGESP 
inaugura uma nova torre de 20 
andares e amplia a disponibilida-
de de leitos, centros cirúrgicos 
e atendimentos ambulatoriais.

Preocupados em contribuir 

com a educação e formação 
dos profi ssionais da saúde por 
meio de um curso acessível, 
em meados de 2017 o Grupo 
Trasmontano inaugura uma 
faculdade de ciências da saúde, 
a FASIG, que oferece o curso 

de enfermagem, mas já consta 
nos planos de expansão da fa-
culdade abranger outros cursos 
da área, como nutrição, fi siote-
rapia, odontologia e medicina. 
Mais informações acesse: (www.
trasmontano.com.br).

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)

Demonstração de Resultado para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos 
Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)

                        Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos
 Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em reais)

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras 

                                                                                               2018        2017
Ativo   Consolidado  Controladora  Consolidado  Controladora
Circulante   7.077.302   116.617   6.245.807   174.612 
Disponível   266.304   115.518   395.070   173.518 
Clientes  -     470   -     470 
Estoques   1.324.807   -     1.385.097   -   
Impostos a recuperar  629.757   629   476.030   623 
Outros créditos   4.856.435   -     3.989.611   -   
Não Circulante   34.870.636   30.634.803   41.236.905   37.440.204 
Outros créditos   5.810   5.319.457   5.810   3.038.832 
Investimentos   29.741.206   25.315.346   35.928.249   34.401.372 
Imobilizado   7.719.565   -     7.747.994   -   
(-) Depreciação acumulada   (2.595.944)  -     (2.445.147)  -   
Total do ativo  41.947.938   30.751.420   47.482.713   37.614.816

                                                                                               2018        2017
   Consolidado  Controladora  Consolidado  Controladora
Receita Bruta  676.593   -   676.012   - 
( - )  Impostos incidentes sobre receitas  (30.227)  -   (28.229)  - 
( - )  Custos  (212.526)  -   -   - 
( = ) Resultado bruto  433.840   -   647.783   - 
(+/-) Despesas e receitas operacionais:   
Despesas administrativas  (3.173.375)  (12.751)  (3.554.466)  (106.219)
Depreciações, Amortizações e Exaustão  (365.078)  -   (364.544)  (3.772)
Resultado financeiro líquido  2.065.756   (573)  2.296.390   (602)
( = ) Lucro (prejuízo) operacional  (1.038.856)  (13.324)  (974.837)  (110.593)
(+-) Resultado não operacional  160.853   -   (29.587)  (210.521)
(+-) Resultado da Equivalência Patrimonial  (6.348.425)  (7.229.243)  (1.858.960)  (2.042.982)
( = ) Resultado antes das provisões tributárias  (7.226.429)  (7.242.567)  (2.863.383)  (2.364.096)
( - )  Contribuição social  (16.255)  -   (35.307)  - 
( - )  Imposto de renda   (26.753)  -   (66.260)  - 
( = ) Lucro (prejuízo) do exercício
antes da participação minoritária  (7.269.437)  (7.242.567)  (2.964.951)  (2.364.096)
Participação Minoritária  26.870   -   600.855   - 
Lucro Líquido  (7.242.567)  (7.242.567)  (2.364.096)  (2.364.096)

Discriminação                2018                 2017
Das Atividades Operacionais  
Lucro Líquido do Período  (7.242.567)  (2.364.096)
Depreciação  365.078   364.544 
Equivalencia Patrimonial  6.348.425   1.858.960 
Ajuste de Balanço Exercicio Anterior  (1.596.821)  68.880 
Impostos Diferidos  (28.366)  (36.459)
Resultado Líquido Ajustado  (2.154.251)  (108.172)
(Acréscimo) / Decréscimo em Ativos / Despesas Antecipadas  143   (15.727)
Creditos a receber  (866.967)  (2.911.654)
Tributos a recuperar  (153.727)  (382.563)
Estoques  60.290   1.822.779 
Sub-total I  (960.261)  (1.487.165)
(Acréscimo) / Decréscimo em Passivos / Contas a Pagar  35.319   71.816 
Obrigações Trabalhistas e Fiscais  142.926   216.423 
Sub-total II  178.245   288.240 
Total das Atividades Operacionais  (2.936.267)  (1.307.097)
Das Atividades de Financiamento  
Contas Correntes de Sócios  640.818   (1.170.565)
Pagamento de dividendos  (558.983)  (1.170.652)
Devolução de Capital  (442.176)  -   
Outras Contas a Pagar  2.889.863   3.104.535 
Total das Atividades de Financiamento  2.529.523   763.318 
Das Atividades de Investimento  
Outros Investimentos  189.007   49.389 
Participação minoritaria  26.870   600.855 
Finame  62.100   (19.027) 
Total das Atividades de Investimento  277.977   631.218 
Aumento (Redução) no Saldo de Caixa e Equivalentes  (128.766)  87.439 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Ano  395.070   307.631 
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Ano  266.304   395.070 

 Capital Reservas Lucros Patrimônio
Discriminação          Social     de Capital    Acumulados           Líquido
Saldo 31/12/2015  14.105.100   -     17.552.820   31.657.920 
Resultado do Exercício  -     -     7.958.146   7.958.146 
Saldo 31/12/2016  14.105.100  -  25.510.966   39.616.066 
Distribuição de Dividendos - -  (617.242) -
Resultado do Exercício  -     -     (2.364.096)  (2.981.338)
Saldo 31/12/2017  14.105.100   -     23.146.870   36.634.728 
Distribuição de Dividendos - -  (558.983) -
Ajustes de Avaliação Patrimonial - -  78.516  -
Resultado do Exercício  -     -     (7.242.567)  (7.723.034)
Saldo 31/12/2018  14.105.100   -     15.982.819   28.911.694 

1. Contexto Operacional: A GAHE HOLDING S/A é uma Holding empresarial, com seu objeto social a administra-
ção de bens próprios e a participação em outras empresas. 2. Políticas Contábeis: As demonstrações financeiras 
da empresa foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) e as práti-
cas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), compreendendo os pronunciamentos, interpretações e orientações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) em vigor. Base da Consolidação: Conforme orienta-
ção CPC 36 (R1), as controladas em conjunto, são consolidadas no percentual (joint venture) de participação da 
controladora a partir da data de aquisição, sendo esta a data na qual a sociedade obtém controle em conjunto, e 
continuam a ser consolidadas até a data em que o controle em conjunto deixe de existir. 
GAHE       Brnz  Camury  GHG Participação  Igure  Sabauna  São Bento
Total da Participação 99,83% 99,89% 99,84% 50% 43% 33%
(a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Os fluxos de caixa dos investimentos são demonstrados pelos valores líquidos. 
E são reconhecidos a valor justo e registrados em investimentos em longo prazo. (b) Estoques: Os estoques são 

demonstrados ao custo de aquisição ou produção, que não excede ao seu valor líquido realizável. (c) Lei nº 12.973, 
de 13 de maio de 2014: A Lei nº 12.973, de 13 de maio de 2014, não acarretará em ajustes relevantes nas demons-
trações financeiras da Companhia. (d) Não Circulante: Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 
meses subsequentes à data das demonstrações contábeis são considerados como não circulantes. (e) Imobiliza-
do: O imobilizado está registrado ao custo. (f) Receitas e Despesas: Empresa tem como prática a adoção do regi-
me de competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como reconhecimento 
das receitas e despesas e custos, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento. (g) Capital so-Capital so-
cial: o valor de R$ 14.105.100 está representado por 14.105.100 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. 

Diretoria
Gabriela Hall - Diretora Presidente - CPF: 083.893.758-69

Alexander Hideki Pereira - Contador - CRC:1SP216928/O-0

                                                                                               2018        2017
Passivo   Consolidado  Controladora  Consolidado  Controladora
Circulante  707.546   -   561.908   713 
Fornecedores  34.765   -   13.953   713 
Empréstimos e financiamentos  74.993   -   62.327   - 
Obrigações trabalhistas e tributárias  473.147   -   330.221   - 
Contas a pagar  30.812   -   28.971   - 
Impostos Diferidos  93.829  -  126.436  -
Não Circulante   14.944.197   1.839.726   12.844.539   979.376 
Mútuos em Coligadas e Controladas  10.336.273   1.839.726   9.695.454   979.376 
Empréstimos e financiamentos  106.650   -   44.550   - 
Contas a Pagar  4.501.274  -  3.104.535  -
Participação de Não Controladores  (2.615.498)  -   (2.558.462)  - 
Patrimônio líquido  28.911.694   28.911.694   36.634.728   36.634.728
Capital social  14.105.100   14.105.100   14.105.100   14.105.100 
Reserva de Prejuizos / Lucros Acumulados  13.188.026   13.074.693   20.728.847   20.797.727 
Ajustes de Exercícios Anteriores  1.618.568   1.731.901   1.800.781   1.731.901 
Total do passivo  41.947.938   30.751.420   47.482.713   37.614.816 

GAHE HOLDING S/A
CNPJ: 19.623.363/0001-01

Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras anexas, referentes aos exercícios encerrados em 31 de Dezembro de 2018 e 2017.

Familiares, amigos e fãs se reu-
niram ontem (29) na Catedral de 
Santo Estêvão, em Viena, para se 
despedir do tricampeão mundial 
de Fórmula 1 Niki Lauda, morto 
no último dia 20 de maio, aos 70 
anos de idade. O funeral teve a 
presença de toda a cúpula da Mer-
cedes, equipe da qual o austríaco 
era presidente não-executivo, 
incluindo o pentacampeão Lewis 
Hamilton, além dos ex-pilotos 
Alain Prost, Nigel Mansell, Jackie 
Stewart e Nico Rosberg.

Também participaram o presi-
dente da Áustria, Alexander Van 
der Bellen, o ator Arnold Schwar-
zenegger, que tem origem austrí-
aca, e o CEO da F1, Chase Carey. 
Sobre o caixão, a família colocou 
o célebre capacete vermelho de 
Lauda, com seu nome em letras 
brancas. Em sua carreira de pi-
loto, o austríaco conquistou três 
títulos na Fórmula 1 (1975, 1977 
e 1984), os dois últimos após um 
grave acidente que o deixou à 
beira da morte e com cicatrizes 
profundas no rosto - a história da 
batida e de sua rivalidade com o 
britânico James Hunt é retratada 
no fi lme “Rush” (ANSA).

Fãs se despedem 
de Lauda em funeral 
em Viena

BRC Securitizadora S.A.
CNPJ/MF nº 08.653.753/0001-08 – NIRE 35.300.338.294

Assembleia Geral Extraordinária de Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários
da 7ª Série da 1ª Emissão da BRC Securitizadora S.A. – Edital de Convocação

Ficam convocados os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 7ª Série da 1ª emissão da 
BRC Securitizadora S.A., CNPJ/MF nº 08.653.753/0001-08 (“Emissora” ou “BRC Securitizadora”), nos termos da Cláusula 
X do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 7ª série da 1ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários 
da Emissora firmado em 18/11/08, aditado na mesma data e posteriormente em 08/11/2017 (“Termo de Securitização”), 
a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares de CRI a ser realizada, em 1ª convocação, em 24/06/2019, às 10 horas, 
na sede da Emissora na Rua Hungria, nº 620, 4º andar, em São Paulo/SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
(i) a autorização para substituição da empresa responsável pela administração fiduciária do patrimônio separado dos CRI, 
com a consequente transferência deste para a ISEC Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.769.451/0001-08 
(“ISEC Securitizadora”), com a assunção, por esta, de todos os direitos e obrigações da BRC Securitizadora nos documentos 
que formalizam a Emissão dos CRI, com efeito “ex nunc”, ou seja, a partir da eventual aprovação, autorizando, inclusive, 
a celebração de todos os documentos e aditamentos que se fizerem necessários; (ii) uma vez aprovado o item (i), a 
autorização para que a emissão dos CRI seja transferida para a 39ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora; (iii) a 
autorização para a abertura de conta em nome da ISEC Securitizadora junto ao Banco BNP Paribas Brasil S.A. (CNPJ/MF 
nº 01.522.368/0001-82) (“Nova Conta Centralizadora”), devendo todos os custos necessários para abertura da Nova Conta 
Centralizadora serem arcados diretamente pela Cedente, e eventual saldo do patrimônio separado existente na atual conta 
centralizadora em nome da Emissora (“Antiga Conta Centralizadora”) transferido para a Nova Conta Centralizadora, seguido 
do imediato encerramento da Antiga Conta Centralizadora; (iv) a autorização para alteração da cláusula de despesas do 
Termo de Securitização, conforme redação proposta pela ISEC Securitizadora, de modo que os custos de manutenção 
da operação, incluindo, mas não se limitando a manutenção da Nova Conta Centralizadora, gestão, cobrança, realização, 
administração, custódia e liquidação do patrimônio separado e pagamento de prestadores de serviços contratados sejam 
realizados por meio da constituição, pelo Cedente, de um fundo de despesas equivalente, no mínimo, às despesas ordinárias 
e recorrentes vinculadas ao Patrimônio Separado dos CRI previstas para os três meses subsequentes ao mês em curso , 
bem como as condições para constituição do referido fundo de despesas e a obrigação da Cedente de sua recomposição 
mês a mês; (v) a autorização para a aprimoramento das disposições relativas ao Compartilhamento de Garantias e da 
Alienação Fiduciária, evidenciando o compartilhamento proporcional dos recursos obtidos com a eventual excussão da 
Alienação Fiduciária entre os CRI, os certificados de recebíveis imobiliários da 10ª Série da 1º emissão da BRC Securiti-
zadora, e as demais CCI que não integram o patrimônio separado das emissões de certificados de recebíveis imobiliários 
mencionadas; (vi) a alteração dos veículos de publicação dos atos e fatos relevantes de interesse dos detentores de CRI; 
(vii) a exclusão das declarações da BRC Securitizadora e previsão e estabelecimento das declarações prestadas pela 
ISEC Securitizadora em razão da assunção do patrimônio separado, no âmbito da emissão dos CRI, conforme Cláusula VIII 
do Termo de Securitização;(viii) uma vez substituída a Securitizadora, a autorização para aditamento dos Documentos 
da Operação para prever as alterações supracitadas, bem como, a reformulação do Termo de Securitização de modo a 
adequá-lo aos padrões utilizados pela ISEC Securitizadora; e (ix) a autorização para que a Emissora e a Oliveira Trust 
DTVM S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente Fiduciário”) pratiquem todos e quaisquer atos 
relativos à implementação da deliberação a ser tomada nos termos dos itens “i” a “viii” acima, inclusive o aditamento dos 
Documentos da Operação. A Securitizadora deixa registrado que o quórum de instalação para esta assembleia é de 75% 
dos titulares de CRI e as deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes na assembleia geral. Preferencialmente 
os titulares dos CRI deverão encaminhar com 48 horas de antecedência à Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A., na qualidade de Agente Fiduciário dos CRI, por meio do endereço eletrônico ger1.agente@oliveiratrust.
com.br, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação e suas respectivas quantidades de CRI. No dia da 
realização da assembleia, os representantes dos titulares dos CRI deverão se apresentar com 30 minutos de antecedência, 
munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por correio eletrônico. Os 
termos em maiúsculas que não sejam definidos no presente Edital têm o significado que lhes é atribuído no Termo de 
Securitização. São Paulo-SP, 30/05/2019. BRC Securitizadora S.A. (30 e 31/05 e 01/06/2019)

BRC Securitizadora S.A.
CNPJ/MF nº 08.653.753/0001-08 – NIRE 35.300.338.294

Assembleia Geral Extraordinária de Titulares dos Certificados de recebíveis imobiliários
da 10ª série da 1ª Emissão da BRC Securitizadora S.A. – Edital de Convocação

Ficam convocados os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 10ª Série da 1ª emissão da 
BRC Securitizadora S.A., CNPJ/MF nº 08.653.753/0001-08 (“Emissora” ou “BRC Securitizadora”), nos termos da Cláusula 
X do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 10ª série da 1ª emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários 
da Emissora firmado em 22/04/09, aditado na mesma data e posteriormente em 08/11/2017 (“Termo de Securitização”), 
a se reunirem em Assembleia Geral de Titulares de CRI a ser realizada, em 1ª convocação, em 24/06/2019, às 11 horas, 
na sede da Emissora na Rua Hungria, nº 620, 4º andar, em São Paulo/SP, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
(i) a autorização para substituição da empresa responsável pela administração fiduciária do patrimônio separado dos CRI, 
com a consequente transferência deste para a ISEC Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.769.451/0001-08 
(“ISEC Securitizadora”), com a assunção, por esta, de todos os direitos e obrigações da BRC Securitizadora nos documentos 
que formalizam a Emissão dos CRI, com efeito “ex nunc”, ou seja, a partir da eventual aprovação, autorizando, inclusive, 
a celebração de todos os documentos e aditamentos que se fizerem necessários; (ii) uma vez aprovado o item (i), a 
autorização para que a emissão dos CRI seja transferida para a 40ª Série da 4ª Emissão da ISEC Securitizadora; (iii) a 
autorização para a abertura de conta em nome da ISEC Securitizadora junto ao Banco BNP Paribas Brasil S.A. (CNPJ/MF 
nº 01.522.368/0001-82) (“Nova Conta Centralizadora”), devendo todos os custos necessários para abertura da Nova Conta 
Centralizadora serem arcados diretamente pela Cedente, e eventual saldo do patrimônio separado existente na atual conta 
centralizadora em nome da Emissora (“Antiga Conta Centralizadora”) transferido para a Nova Conta Centralizadora, seguido 
do imediato encerramento da Antiga Conta Centralizadora; (iv) a autorização para alteração da cláusula de despesas do 
Termo de Securitização, conforme redação proposta pela ISEC Securitizadora, de modo que os custos de manutenção 
da operação, incluindo, mas não se limitando a manutenção da Nova Conta Centralizadora, gestão, cobrança, realização, 
administração, custódia e liquidação do patrimônio separado e pagamento de prestadores de serviços contratados sejam 
realizados por meio da constituição, pelo Cedente, de um fundo de despesas equivalente, no mínimo, às despesas ordinárias 
e recorrentes vinculadas ao Patrimônio Separado dos CRI previstas para os três meses subsequentes ao mês em curso , 
bem como as condições para constituição do referido fundo de despesas e a obrigação da Cedente de sua recomposição 
mês a mês; (v) a autorização para a aprimoramento das disposições relativas ao Compartilhamento de Garantias e da 
Alienação Fiduciária, evidenciando o compartilhamento proporcional dos recursos obtidos com a eventual excussão da 
Alienação Fiduciária entre os CRI, os certificados de recebíveis imobiliários da 7ª Série da 1º emissão da BRC Securitiza-
dora, e as demais CCI que não integram o patrimônio separado das emissões de certificados de recebíveis imobiliários 
mencionadas; (vi) a alteração dos veículos de publicação dos atos e fatos relevantes de interesse dos detentores de CRI; 
(vii) a exclusão das declarações da BRC Securitizadora e previsão e estabelecimento das declarações prestadas pela 
ISEC Securitizadora em razão da assunção do patrimônio separado, no âmbito da emissão dos CRI, conforme Cláusula VIII 
do Termo de Securitização;(viii) uma vez substituída a Securitizadora, a autorização para aditamento dos Documentos 
da Operação para prever as alterações supracitadas, bem como, a reformulação do Termo de Securitização de modo a 
adequá-lo aos padrões utilizados pela ISEC Securitizadora; e (ix) a autorização para que a Emissora e a Oliveira Trust 
Dtvm S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 36.113.876/0001-91 (“Agente Fiduciário”) pratiquem todos e quaisquer atos 
relativos à implementação da deliberação a ser tomada nos termos dos itens “i” a “viii” acima, inclusive o aditamento dos 
Documentos da Operação. A Securitizadora deixa registrado que o quórum de instalação para esta assembleia é de 75% 
dos titulares de CRI e as deliberações serão tomadas pela maioria dos presentes na assembleia geral. Preferencialmente 
os titulares dos CRI deverão encaminhar com 48 horas de antecedência à Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários S.A., na qualidade de Agente Fiduciário dos CRI, por meio do endereço eletrônico ger1.agente@oliveiratrust.
com.br, cópia dos documentos comprobatórios de sua representação e suas respectivas quantidades de CRI. No dia da 
realização da assembleia, os representantes dos titulares dos CRI deverão se apresentar com 30 minutos de antecedência, 
munidos de documento de identidade e dos documentos originais previamente encaminhados por correio eletrônico. Os 
termos em maiúsculas que não sejam definidos no presente Edital têm o significado que lhes é atribuído no Termo de 
Securitização. São Paulo-SP, 30/05/2019. BRC Securitizadora S.A. (30, 31/05 e 01/06/2019)

O varejo registou o melhor de-
sempenho dos últimos quatro 
anos. Em 2018, o setor teve o 
maior número de contratações 
liquidas desde 2015, com uma 
média de 102 mil novas vagas 
com carteira registrada, segun-
do dados do Caged.

De acordo com Prof. Claudio 
Felisoni de Angelo, presidente 
do IBEVAR, o setor é o 2º maior 
do Brasil, fi cando atrás apenas 
de cargos governamentais. O 
Carrefour, por exemplo, abriu 
mais de 5,5 mil vagas para acom-
panhar a demanda de expansão. 

Em 2019, a projeção do IBE-

VAR é de 3,5% de crescimento 
nas vendas no comércio. Para 
Felisoni, o balanço do último 
trimestre de 2018 já apontava 
para um progresso. “Os primei-
ros meses revelam ainda um 
crescimento lento das vendas. 
Uma melhora mais acentuada 
deve ocorrer no segundo se-
mestre. Mesmo processo deve 
acontecer com a empregabili-
dade. Com o crescimento das 
vendas, consequentemente, 
temos uma expansão do mer-
cado e o surgimento de novas 
vagas no setor varejista”, avalia 
o executivo (AI/Ibevar).

Varejo é o segundo mercado 
que mais emprega no Brasil
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