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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DESCALVADO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/18.
OBJETO: Registro de Preços para eventuais 
e futuras contratações parceladas de empresa 
especializada em transportes intermunicipais e 

esportivos diversos. DATA DA REALIZAÇÃO: Dia 

RETIRADA DO EDITAL: O Edital completo poderá 

para download no site:  
INFORMAÇÕES: 

Tomada de Preços 
Nº 001/2018 - 

Proc. Nº 323/2018 – Pelo 
Critério de Menor Preço

Objeto: Contratação de empresa 
especializada de engenharia para 
a execução de obras/serviços de 
reforma dos imóveis da Sede Paulista, 
da Casa da Odontologia Paulista 
e das Seccionais do CROSP no 
Estado de São Paulo. Abertura dia 
11/05/2018  às 10:00 horas. O Edital 
poderá ser retirado gratuitamente na 
Av. Paulista, 688 – 8º andar, das 08:00 
às 12:00 h. e das 13:00 às 17:00 h, ou 
no site www.crosp.org.br. Informações 
pelo fone (11) 3549-5511 ou e-mail: 
licitacao@crosp.org.br 

São Paulo, 24 de abril de 2018
Lourenço Oliva Neto

Presidente da Comissão de 
Licitação 

AVISO DE LICITAÇÃO

CONSELHO REGIONAL DE 
ODONTOLOGIA DE SÃO PAULO

CONTRATO Nº 100/2018
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL. CONTRA-
TANTE: GOVERNO DO MUNICIPIO DE BURITAMA.
CONTRATADA: ENSITRAN INDÚSTRIA E COMÉR-
CIO DE PLACAS LTDA. OBJETO: CONTRATAÇÃO
DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, CONSISTEN-
TE NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE
OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPAMENTOS E FERRA-
MENTAS EM GERAL, PARA EXECUÇÃO DO PROJE-
TO DE SINALIZAÇÃO TURÍSTICA MUNICIPAL DE
BURITAMA, COM INSTALAÇÃO DE PLACAS DE SI-
NALIZAÇÃO TURÍSTICA PARA APONTAMENTO E
IDENTIFICAÇÃO DOS PONTOS TURISTICOS. Valor
Total Global da Contratação: R$ 151.726,00(cen-
to e cinquenta e um mil setecentos e vinte e seis reais).
VIGÊNCIA: O presente Contrato terá vigência até
25 de Maio de 2019, em conformidade com o CONVÊ-
NIO Nº. 135/2017, celebrado entre o MUNICÍPIO DE
BURITAMA e o ESTADO DE SÃO PAULO, pela SECRE-
TARIA DE TURISMO, podendo referido Contrato ser
prorrogado de acordo com a Lei Federal nº. 8.666, de
21-6-1993 e suas alterações, mediante Termo Aditivo,
desde que em conformidade com as disposições do
referido Convênio. ASSINATURA: 25/04/2018.

GOVERNO DO MUNICIPIO
DE BURITAMA

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições da Lei 6.404/76, submetemos as Demonstrações Contábeis encerradas em 31/12/2017 e 
de 2016 em milhares de reais para apreciação de V.Sas. Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que julgarem necessários. A Diretoria.

"As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das 
Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes 
estão à disposição dos Srs. Acionistas na sede da Companhia."

Diretoria
Contador Mozair Mendes da Silva  - CRC 2SP036465

Marcelo Kazuo Fujimoto - Diretor
Karim Hardan Chimele - Diretor

Mandaê Serviços de Consultoria em Logística S/A.
CNPJ/MF nº 19.782.476/0001-50

Relatório da Diretoria

Balanços patrimoniais
Consolidado Controladora

Ativo 2017 2016  2017 2016
Caixa e equivalentes de caixa  -   201  -   195 
Contas a receber de clientes  768   471  121   164 
Pagamentos Antecipados  59 33  57  31 
Estoques  2   75  2   75 
Impostos a recuperar  167   183  158   173 
Outros créditos  1.005   935  1.005   935 
Total do Ativo Circulante  2.000  1.898  1.342  1.573 

Investimento em controladas  -    -   1.525 241
Imobilizado  723 733  698 699
Intangível  212 141  212 141
Outros créditos  20 16  20 16
Total do Ativo não circulante  955  890  2.455  1.097 
Total do Ativo  2.955  2.788  3.797  2.670 

 Consolidado Controladora
Passivo 2017 2016  2017 2016
Contas a pagar  1.627 569  801 465

 154  -  154  - 
Obrigações trabalhistas  626 281  626 281
Impostos a recolher  668  238  483 207
Partes Relacionadas -  -  - 17
Total do passivo circulante  3.076  1.088  2.066  970 

 5.000  -  5.000  - 
Partes Relacionadas  778  -  2.630  - 
Provisão para contingências  - 35  -  35 
Total do passivo não circulante   5.778  35  7.630  35 
Patrimônio líquido  (5.899) 1.664  (5.899) 1.664
Capital social 20.851 20.851  20.851 20.851
Capital a integralizar  (4.554)  (6.812)  (4.554)  (6.812)
Reserva de capital   820   293  820   293 
Prejuízos acumulados (23.016) (12.668) (23.016) (12.668)
Total do passivo e 
 patrimônio líquido 2.955 2.788  3.797 2.670

Demonstrações das mutações 
do patrimônio líquido

Capital social 
subscrito

Capital social 
a integralizar

Capital 
social

Reservas - Pagamen-
to baseado em ações

Prejuízos 
acumulados

Total do patri-
mônio líquido

Saldos em 1 de janeiro de 2016   9.851  (3.920)   5.931   147  (4.990)   1.088 
Prejuízo do exercício  -  -  -  -  (7.678)  (7.678)
"Transações de pagamentos baseados em 
 ações, liquidável em títulos patrimoniais"  -  -  -   146  -   146 
Transações com sócios                   
Aumento de capital   11.000  (2.892)   8.108  -      -    8.108 
Aumento de capital e adiantamento para
  futuro aumento de capital -  - - - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2016   20.851  (6.812) 14.039   293  (12.668)   1.664 
Prejuízo do exercício - - - -  (10.348)  (10.348)
Aumento de capital
"Transações de pagamentos baseados em 
  ações, liquidável em títulos patrimoniais" - - -   527 -   527 
Transações com sócios

 -   2.258   2.258 - -   2.258 
Saldos em 31 de dezembro de 2017   20.851  (4.554) 16.297   820  (23.016)  (5.899)

Consolidado Controladora
atividades operacionais 2017 2016 2017 2016
Prejuízo líquido do período (10.348) (7.690) (10.348) (7.690)
Ajustes para: Depreciação e amortização  120   97      111   88 
- Transações de pagamentos 
baseados em ações, liquidável em 
títulos patrimoniais   527   146   527   146 

  349   58   310   56 
- Provisão para contingencias   35   35 
- Perda com Recebíveis   231   155  - 
- Despesas com equivalência patrimonial      -  -    1.038   388 
Resultado ajustado  (9.122) (7.354)  (8.207) (6.977)
Variações em: - Contas a receber  (297)  (150)   43   157 
- Pagamentos Antecipados  (26)  (33)  (26)  (31)
- Estoques   73   126    73   126 

 (175)   15  (165)
- Outros créditos  (70)   3   (70)  - 
- Contas a pagar e outros  1.058  398   336  296 
- Obrigações trabalhistas  345  143   345  143 
- Impostos a recolher   430  (19)   276  (50)

 operacionais  (7.593)
 

(7.061)  (7.213)
 

(6.501)
Juros pagos  (409)  (58)  (370)  (56)
Impostos pagos sobre o lucro  -  (100)  -  (100)

nas atividades operacionais  (8.001)
 

(7.219)  (7.583)
 

(6.657)

 atividades de investimento    
Investimento em controlada  -  -   (2.262)  (583)
Aquisição de imobilizado e intangível     (180)  (467)  (180)  (466)
Aplicação em títulos 
 mobilliários a longoprazo (4)  (3)  (4)  (3)

atividades de investimento  (184)  (470)    (2.446)
 

(1.052)

Recursos provenientes de aporte 
 de capital de sócios  2.258  8.108  2.258  8.108 
Recursos provenientes de novos 
 empréstimos  5.154  -  5.154  - 
Pagamento de empréstimos  (206)  (95)  (206)  (95)
Transações com partes relacionadas       778  -  2.630  17 
Empréstimo concedido aos sócios  -  (223)  -  (223)

7.984 7.790 9.836 7.807

 (201)   101  (195)   98 
100 195 97
201 - 195

Demonstrações de resultados
Consolidado Controladora
2017 2016 2017 2016

Receita dos serviços prestados   9.878   4.934      5.789   3.891 
Custo dos serviços prestados  (9.136) (5.808)  (4.312) (4.516)
Prejuízo bruto   742  (874)   1.478  (625)
Outras receitas 133 89  115 77
Despesas com vendas  (2.858)  (277)  (2.504)  (277)
Despesas administrativas  (8.487) (6.703)  (8.185) (6.554)
Equivalência Patrimonial  -  -   (1.038)  (388)
Resultado antes das despesas

 (10.469)
 

(7.765) 
 

(10.134)
 

(7.767)
470 133 96 133

 (349)  (58)  (310)  (56)

Demonstrações do resultado abrangente
Consolidado Controladora
2017 2016 2017 2016

Prejuízo do exercício  (10.348) (7.678) (10.348) (7.678)
Resultado abrangente total  (10.348) (7.678) (10.348) (7.678)
Receitas/ Despesas 

121   75   (214)   77 
Prejuízo antes dos impostos (10.348) (7.690) (10.348) (7.690)
IR e CS  -   12   -   12 

(10.348) (7.678) (10.348) (7.678)

Ápice Securitizadora S.A.
NIRE JUCESP 35.300.444.957 - CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00

Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 08/03/2018
1. Data, Hora e Local: Aos 08/03/2018, às 10 horas, Avenida Santo Amaro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, São 
Paulo/SP, CEP 04.506-000, sede da Ápice Securitizadora S.A. (“Companhia”). 2. Convocação e Quorum: Dispensada 
pelos presentes a realização de convocação considerando a presença da totalidade dos diretores eleitos da Companhia. 3. 
Mesa: Presidente: Fernando Cesar Brasileiro e Secretário: Rodrigo Henrique Botani. 4. Participantes: Diretor: Arley 
Custódio Fonseca. 5. Ordem do Dia: (i) aprovar a emissão de, inicialmente, 700.000 certifi cados de recebíveis do 
agronegócio da 8ª Série da 1ª emissão da Companhia (“CRA” e “Emissão”, respectivamente), com valor nominal unitário de 
R$1.000,00, na data de emissão dos CRA, qual seja (“Data de Emissão”), perfazendo o montante total de, inicialmente, 
R$700.000.000,00, os quais serão objeto de distribuição pública, sob regime de garantia fi rme de colocação, nos termos da 
Instrução CVM nº 400, de 29/12/2003, conforme alterada (“Instrução CVM nº 400/03”), e da Instrução CVM nº 414, de 
30/12/2004, conforme alterada (“Oferta”), nos termos e condições a serem defi nidos no “Termo de Securitização de Direitos 
Creditórios do Agronegócio da 8ª Série da 1ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Ápice Securitizadora 
S.A.” (“Termo de Securitização”). Os CRA têm como lastro todos e quaisquer direitos creditórios, principais e acessórios, 
devidos pela M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos, sociedade por ações com registro de capital 
aberto perante a CVM sob o código nº 02033-8, com sede no Município de Eusébio/CE, na Rodovia BR 116, Km 18, S/N, 
Bairro Jabuti, CEP 61760-000, CNPJ/MF nº 07.206.816/0001-15, por força da emissão de, inicialmente, 700.000 debêntures 
simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, pra colocação privada, com valor nominal 
unitário de R$1.000, na data de emissão das debêntures, que poderá ser acrescida mediante exercício total ou parcial da 
Opção de Lote Adicional, em até 20%, e poderá ser acrescida mediante exercício total ou parcial da Opção de Lote 
Suplementar, em 15%, tudo nos termos da Instrução CVM nº 400/03 (“Opção de Lote Adicional” e “Opção de Lote 
Suplementar”, respectivamente), conforme demanda apurada no Procedimento de Bookbuilding do CRA, a serem emitidas 
por meio do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 
Espécie Quirografária, em Série Única, para Colocação Privada, da M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos”, 
caracterizados como direitos creditórios do agronegócio nos termos do parágrafo único, do artigo 23 da Lei 11.076 de 
30/12/2004, conforme alterada, as quais serão subscritas e integralizadas pela Ares Serviços Imobiliários Ltda. e 
posteriormente alienadas e transferidas para a Companhia; e (ii) deliberar sobre a autorização para que a Diretoria da 
Companhia (a) contrate as instituições intermediárias para realizar a Oferta; (b) contrate todos os prestadores de serviços 
relacionados à Emissão e à Oferta; e (c) assine todos os documentos referentes à Emissão e à Oferta. 6. Deliberações 
Foram aprovadas na íntegra, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, todas as deliberações previstas na 
ordem do dia acima, a saber: 6.1. A aprovação da Emissão e da Oferta, com as seguintes características: a) Emissão: 1ª 
emissão da Companhia; b) Série: 8ª série; c) Quantidade de CRA: inicialmente, 700.000 CRA. A quantidade de CRA 
inicialmente ofertada, equivalente a 700.000 CRA, poderá ser acrescida mediante exercício total ou parcial da Opção de Lote 
Adicional, em até 20%, e poderá ser acrescida mediante exercício total ou parcial da Opção de Lote Suplementar, em 15%, 
conforme demanda apurada no Procedimento de Bookbuilding dos CRA; d) Valor Total da Emissão: inicialmente, 
R$700.000.000,00. O Valor Total da Emissão poderá ser aumentado com relação ao valor inicialmente previsto para a Oferta, 
equivalente a R$700.000.000,00, considerando o exercício total ou parcial da Opção de Lote Adicional, em 20%, e/ou o 
exercício total ou parcial da Opção de Lote Suplementar, em 15%. e) Valor Nominal Unitário: R$1.000,00, na Data de 
Emissão; f) Data de Emissão: a ser defi nido no Termo de Securitização; g) Data de Vencimento: a ser defi nido no Termo de 
Securitização; h) Forma e Comprovação de Titularidade: Os CRA serão emitidos de forma nominativa e escritural, sem 
emissão de cautelas ou certifi cados. A titularidade dos CRA será comprovada por extrato emitido pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, 
Balcão (“B3”). Será reconhecido como comprovante de titularidade dos CRA o extrato em nome do titular de CRA emitido 
pela B3, enquanto estiverem eletronicamente custodiados na B3. Adicionalmente, caso aplicável, será considerado 
comprovante, extrato emitido pelo escriturador dos CRA com base nas informações prestadas pela B3; i) Atualização 
Monetária: Não será devida aos titulares de CRA qualquer tipo de atualização ou correção monetária do Valor Nominal 
Unitário; j) Remuneração: Desde a data de primeira integralização dos CRA ou a Data de Pagamento da Remuneração 
(conforme abaixo defi nido) imediatamente anterior, conforme o caso, sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA, incidirão juros 
remuneratórios correspondentes a 97,00% da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfi nanceiros 
- DI de um dia, over “extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252 Dias Úteis, calculada e divulgada pela 
CETIP, no informativo diário disponível em sua página na internet (http://www.cetip.com.br), incidentes sobre o Valor 
Nominal Unitário, calculados de forma exponencial e cumulativa pro rata temporis por Dias Úteis (“Remuneração”); k) 
Pagamento da Remuneração: A Remuneração será paga semestralmente nas datas a serem defi nidas no Termo de 
Securitização (“Datas de Pagamento da Remuneração”); l) Amortização: O saldo do Valor Nominal Unitário será devido 
anualmente a partir do 2º ano, nas datas a serem indicadas no Termo de Securitização, observadas as hipóteses de Resgate 
Antecipado dos CRA estabelecidas no Termo de Securitização; e m) Demais características: As demais caraterísticas da 
Emissão e da Oferta seguirão descritas no Termo de Securitização. 6.2. A autorização para que a Diretoria da Companhia (a) 
contrate as instituições intermediárias para realizar a Oferta; (b) contrate todos os prestadores de serviços relacionados à 
Emissão e à Oferta; e (c) assine todos os documentos referentes à Emissão e à Oferta. 7. Encerramento: Nada mais a 
tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da presente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos, dela se tirando 
cópias autênticas para os fi ns legais. Mesa: Fernando Cesar Brasileiro (Presidente); Rodrigo Henrique Botani (Secretário). 
São Paulo, 08/03/2018. Fernando Cesar Brasileiro - Presidente da Mesa; Rodrigo Henrique Botani - Secretário; Arley 
Custódio Fonseca - Diretor. JUCESP 143.505/18-0 em 26.03.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CIBRASEC - Companhia Brasileira de Securitização
COMPANHIA ABERTA - CNPJ/MF nº 02.105.040/0001-23

Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do 
Agronegócio da 3ª Série da 1ª Emissão da Cibrasec - Companhia Brasileira de Securitização

Os Srs. Titulares dos Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da 3ª Série da 1ª Emissão da CIBRASEC - Companhia 
Brasileira de Securitização (“CRA”, “Emissora” e “Emissão”, respectivamente), nos termos da cláusula 11.2 do Termo 
de Securitização de Créditos do Agronegócio da 3ª Série da 1ª Emissão da CIBRASEC - Companhia Brasileira de 
Securitização (“Termo de Securitização”), a Pentágono S.A Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente 
Fiduciário”), e os representantes da Emissora são convidados a reunirem-se, em AGE, a se realizar, em segunda 
convocação, no dia 11/05/2018, às 10 horas, no endereço do escritório Candido Martins Advogados, localizado na 
Cidade de São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3311, 6º andar, 04538-133, para analisarem, discutirem e 
deliberarem sobre as seguintes matérias da ordem do dia: (i) a outorga de autorização para a implementação de 
reorganização societária da Grupo MPR Participações S.A. (“Grupo MPR”), de forma que a sua controladora, a MPR 
Empreendimentos e Participações S.A. (“MPR Empreendimentos”), que também fi gura controladora da Companhia 
Nacional de Álcool (“CNA” ou “Devedora”) e das fi adoras Álcool Ferreira S.A e Da Ilha Comércio de Álcool Ltda., após 
sucessivas operações societárias, seja extinta e passe a ser integralmente sucedida, em todos os direitos e obrigações, 
pela Vocatus Participações S.A., sociedade anônima CNPJ/MF nº 20.816.163/0001-54, com seus atos constitutivos 
registrados perante a JUCESP sob o NIRE 35.300.468.431, com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Joaquim 
Floriano, nº 1.052, conjunto 142, sala Vocatus, Itaim Bibi, CEP 04534-004 (“Vocatus Participações”) e pelo Zulu Corp 
Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, fundo de investimento em participações, constituído sob a 
forma de condomínio fechado, CNPJ/MF nº 23.818.999/0001-86, administrado pelo Santander Securities Services 
Brasil DTVM S.A., instituição fi nanceira com sede na Cidade de São Paulo/SP, na Rua Amador Bueno, nº 474, 1º andar, 
bloco D, Santo Amaro, CEP 04752-005, CNPJ/MF nº 62.318.407/0001-19 (“FIP Zulu”) (“Reorganização Societária”); 
(ii) autorizar, após a implementação da Reorganização Societária mencionada no item (i) acima, a alteração do 
disposto na Cláusula 3.22.3, alínea (e) do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª (Segunda) Emissão de Debêntures 
Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, a Ser Convolada em Garantia Real, Com Garantia 
Adicional Fidejussória, em Série Única, Para Colocação Privada, da Companhia Nacional de Álcool”, celebrado em 
22/09/2017, devidamente registrado perante a JUCESP sob o nº ED002267-6/000, em sessão de 03/10/2017, conforme 
aditado em 18/10/2017,  e registrado perante a JUCESP sob o nº ED002267-6/001, em sessão de 13/11/2017  
(“Escritura de Emissão”), de  modo a implementar a substituição da denominação social da MPR Empreendimentos 
pela denominação social das novas controladoras Vocatus Participações e do FIP Zulu, em virtude da Reorganização 
Societária prevista no item (i) acima; (iii) a autorização para a substituição da MPR Empreendimentos, após a 
implementação da Reorganização Societária mencionada no item (i) acima, na qualidade de Fiduciante, no 
Instrumento Particular de Alienação Fiduciária de Ações em Garantia e Outras Avenças, celebrado em 18/10/2017 
(“Alienação Fiduciária de Ações”), pela Vocatus Participações e pelo FIP Zulu, passando a ser objeto da Alienação 
Fiduciária de Ações, (a) 11% das  ações ordinárias de emissão da Grupo MPR de titularidade da Vocatus Participações; 
e (b) 9% das ações ordinárias de emissão da Grupo MPR de titularidade do FIP Zulu, passando a Vocatus Participações 
e o FIP Zulu a fi gurarem nos documentos da Emissão, em substituição da MPR Empreendimentos, mantendo-se os 
mesmos termos e condições originalmente estabelecidos; (iv) a autorização à Emissora e ao Agente Fiduciário para a 
prática de todos os atos estritamente necessários para o cumprimento das deliberações tomadas na presente 
assembleia; e (v) a alteração dos documentos da Emissão, que se fi zerem necessários para refl etir as deliberações 
tomadas em sede de assembleia. Nos termos do artigo 126 da Lei das S.A., os titulares dos CRA poderão se fazer 
representar na AGE por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhado de cópia de 
documento de identidade do outorgado. Preferencialmente, os instrumentos de mandato com poderes para a 
representação na AGE a que se refere este edital de convocação devem ser encaminhados ao Departamento Jurídico 
da Emissora com antecedência mínima de 48 horas da data marcada para a realização da AGE. Cópia da documentação 
poderá ser encaminhada por correio eletrônico para o seguinte endereço: juridico@cibrasec.com.br, com cópia para o 
Diretor de Relação com Investidores, oscalco@cibrasec.com.br e para o Agente Fiduciário: assembleias@
pentagonotrustee.com.br. A AGE será instalada em segunda convocação, nos termos da cláusula 11.3 do Termo de 
Securitização, mediante a presença dos titulares dos CRA que representem qualquer número dos titulares dos CRA 
presentes. Ressalta-se, nos termos do artigo 111 do Código Civil, que o não comparecimento dos titulares dos CRA e/
ou a não deliberação quanto às ordens do dia propostas neste edital, ensejará a continuidade dos atos de diligência 
da Emissora para manutenção do CRA, nos termos previstos nos documentos da operação. São Paulo, 27/04/2018.

ONIVALDO SCALCO
Diretor Presidente e de Relação com Investidores

Shopping Center Ibirapuera S/A
CNPJ/MF nº 58.579.467/0001-18 - NIRE nº 35300118502

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Shopping Center Ibirapuera S/A (“Companhia”) para se reunirem 
no dia 04 de maio de 2018, às 9h30min, no auditório localizado no piso C 4 ½, com acesso pelo hall 
dos elevadores nºs 5 e 6, do Shopping Center Ibirapuera, na Avenida Ibirapuera nº 3.103, nesta Ca-
pital, CEP: 04029-200, em Assembleia Geral Extraordinária, para deliberar sobre a destinação do 
Salão de Uso Comercial (SUC) nº 50, localizado no piso Jurupis do Shopping Center Ibirapuera, e 
utilização e/ou destinação do valor auferido por meio de aumento de capital realizado em 08 de maio 
de 2015. Informações Gerais: Os instrumentos de mandato com poderes especiais para represen-
tação na Assembleia Geral Extraordinária a que se refere o presente edital deverão ser depositados 
na sede da Companhia, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas da realização da 
assembleia. São Paulo, 23 de abril de 2018.

Armando de Angelis Filho
Presidente do Conselho de Administração

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E ATOS 
SOCIETÁRIOS. NO DCI, SUA PUBLICIDADE 
LEGAL TEM O MELHOR CUSTO/BENEFÍCIO
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continuação

se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamen-
tadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. To-
davia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade e não mais se 

estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulga-
ções e se essas demonstrações contábeis representam as correspondentes 

transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a 
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 

-
-

sos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança de-
claração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo 

os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os even-
tuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, 
nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salva-
guardas. “ Santos, 21 de março de 2.018.
Apply Auditores Associados - CRC Nº 2SP 012572/O-0 - CVM nº 285-2 
- AD/CVM Nº 107 de 23/12/1980; Air Alvercar Fernandes - Contador CRC 
nº 1SP 127.236/O-0 - Sócio Administrador.

REDE D’OR SÃO LUIZ S.A.
CNPJ/MF n.º 06.047.087/0001-39 - NIRE 35.300.318.099 

Companhia Fechada
ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

REALIZADA EM 19 DE ABRIL DE 2018
1. Data, Horário e Local: no dia 19 de abril de 2018, às 10 horas, na sede 
da Rede D’Or São Luiz S.A. (Companhia), localizada na Cidade e Esta-
do de São Paulo, na Rua Francisco Marengo, n.º 1.312, Tatuapé, CEP 
03.313-000. 2. Convocação: dispensada a convocação, em virtude da 
presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia. 3. Presença: Os conselheiros Jorge Neval Moll Filho, Paulo 
Junqueira Moll, Pedro Junqueira Moll, André Francisco Junqueira Moll, 
José Roberto Varejão Guersola, Wolfgang Stephan Schwerdtle e Stephen 
H. Wise. 4. Mesa: Jorge Neval Moll Filho; Secretária: Edinalva Rita Be-
zerra. 5. Ordem do Dia
administração realizada em 11 de abril de 2018, às 10 horas, cuja ata 
foi devidamente arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
(“JUCESP”) em 17 de abril de 2018, sob o n.º 182.759/18-0, que aprovou 
a emissão, pela Companhia, de notas promissórias comerciais (“Notas 
Comerciais”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliá-
rios (“CVM”) n.º 566, de 31 de julho de 2016, conforme alterada (“Instru-
ção CVM 566” e “Emissão”, respectivamente), as quais serão objeto de 
oferta pública de distribuição com esforços restritos de distribuição, nos 
termos da Lei n.º 6.385, de 7 de dezembro de 1976, conforme alterada
(“Lei do Mercado de Valores Mobiliários”), da Instrução da CVM n.º 476,
de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 476”), e 
das demais disposições legais e regulamentares aplicáveis (“Oferta”), no 
montante total de até R$1.100.000.000,00 (um bilhão e cem milhões de
reais), no que se refere (a) à Destinação dos Recursos, (b) ao Número 
da Emissão; (c) ao Valor Total da Emissão; (d) ao Número de Séries;
(e) à Quantidade e Valor Nominal Unitário; (f) ao Prazo e Data de Ven-
cimento; (g) à Remuneração; e (h) ao Resgate Antecipado Facultativo 
Total. 6. Deliberações: por unanimidade dos membros do Conselho de 
Administração presentes, e sem quaisquer restrições, após debates e dis-

-

realizada em 11 de abril de 2018, cuja ata foi devidamente arquivada na 
JUCESP em 17 de abril de 2018, sob o n.º 182.759/18-0, que passam a 
vigorar com a seguinte redação: “I. Destinação dos Recursos.  Os recur-
sos líquidos obtidos pela Companhia com a Emissão serão integralmente 
utilizados para, dentro dos seus negócios de gestão ordinária, efetuar o 
resgate antecipado da totalidade das debêntures objeto da 7ª (sétima) 
emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espé-
cie com garantia real, da Companhia, no prazo de até 4 (quatro) dias 
úteis contados da Data de Emissão.” “V. Número da Emissão.  As Notas 
Comerciais representam a 3ª (terceira) emissão de notas promissórias 
comerciais da Companhia.” “VI. Valor Total da Emissão. O valor total da 
Emissão será de R$1.000.000.000,00 (um bilhão de reais) (“Valor Total 
da Oferta”).” “VII. Número de Séries.  A Emissão será realizada em série 
única.” “VIII. Quantidade e Valor Nominal Unitário: Serão emitidas 200 
(duzentas) Notas Comerciais, cujo valor nominal unitário de cada Nota 
Comercial será de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).” “XII. Prazo 
e Data de Vencimento. Ressalvadas as hipóteses de resgate antecipa-
do das Notas Comerciais ou de vencimento antecipado das obrigações 
decorrentes das Notas Comerciais, nos termos a serem previstos nas 
Cártulas, o prazo das Notas Comerciais contados da Data de Emissão 
será de até 1.826 dias (“Data de Vencimento”).” “XIV. Remuneração.  O 
valor nominal unitário não será atualizado monetariamente. Sobre o valor 
nominal unitário das Notas Comerciais incidirão juros remuneratórios cor-
respondentes a 112,50% (cento e doze inteiros e cinquenta centésimos 
por cento) da variação acumulada das taxas médias diárias dos DI – De-

over extra-grupo”, expressas na forma 
percentual ao ano base 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis, 
calculadas e divulgadas diariamente pela B3 – Segmento CETIP no in-
formativo diário disponível em sua página na Internet (www.cetip.com.br) 
(“Remuneração”). A Remuneração será calculada de forma exponencial 
e cumulativa pro rata temporis, por dias úteis decorridos, incidente sobre 
o respectivo valor nominal unitário, desde a Data de Emissão das Notas 
Comerciais até a data do seu efetivo pagamento. A Remuneração deverá 

Notas Comerciais – CETIP21”, disponível para consulta na página da B3 
– Segmento CETIP na internet (www.cetip.com.br) disposta nas cártu-
las das Notas Comerciais.” “XVI. Resgate Antecipado Facultativo Total.
A Companhia poderá, nos termos dos parágrafos 3º ao 5º do artigo 5º 
da Instrução CVM 566, resgatar a totalidade das Notas Comerciais an-
tecipadamente, de forma unilateral e a seu exclusivo critério, a partir do 
25º (vigésimo quinto) mês (inclusive) da Data de Emissão das mesmas, 
mediante o pagamento do valor nominal unitário das Notas Comerciais, 
acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis, desde a Data
de Emissão até a data do efetivo pagamento do resgate, acrescido de 
prêmio ( ) incidente sobre o valor do resgate antecipado (sendo certo 

-
muneração, calculada pro rata temporis desde a Data de Emissão até 
a data do efetivo pagamento), correspondente a (a) 0,60% (sessenta 
centésimos por cento) entre o 25º (vigésimo quinto) mês e o 36º (trigési-
mo sexto) mês, (b) 0,50% (cinquenta centésimos por cento) entre o 37º 
(trigésimo sétimo) mês e o 48º (quadragésimo oitavo) mês, e (c) 0,40% 
(quarenta centésimos por cento) entre o 49º (quadragésimo nono) mês e 
o 59º (quinquagésimo nono) mês, sem prejuízo, quando for o caso, dos 

Resgate Antecipado”).
Com antecedência mínima de 3 (três) dias corridos da data prevista para 
o Resgate Antecipado, a Companhia deverá publicar comunicação de
resgate ou enviar comunicação individual aos titulares das Notas Comer-

B3, sobre o resgate, a qual deverá informar a data do Resgate Antecipa-
do. O Resgate Antecipado deverá compreender a totalidade das Notas 
Comerciais desta Emissão. O Resgate Antecipado deverá ser realizado 
(i) caso a Nota Comercial esteja depositada eletronicamente na B3, con-
forme procedimentos adotados pela B3; ou (ii) caso a Nota Comercial 
não esteja depositada eletronicamente na B3, na sede da Companhia e/
ou em conformidade com os procedimentos do Banco Mandatário, con-
forme aplicável. O Resgate Antecipado da Nota Comercial implicará a 
sua extinção, sendo vedada sua manutenção em tesouraria, conforme 
disposto no parágrafo 4º do artigo 5º da Instrução CVM 566. Não será
permitido o Resgate Antecipado parcial das Notas Comerciais. 6.2 Ra-

-
tração realizado em 11 de abril de 2018, cuja ata foi devidamente ar-
quivada na JUCESP em 17 de abril de 2018, sob o n.º 182.759/18-0.  
7. Encerramento: nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lavra-
da, e depois lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Assinatu-
ras: Mesa: Presidente: Jorge Neval Moll Filho; Secretária: Edinalva Rita 
Bezerra. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Jor-
ge Neval Moll Filho, Paulo Junqueira Moll, Pedro Junqueira Moll, André 
Francisco Junqueira Moll, José Roberto Varejão Guersola, Stephen H. 
Wise e Wolfgang Stephan Schwerdtle. Confere com o original lavrado 
no livro próprio. São Paulo, 19 de abril de 2018. Edinalva Rita Bezerra 
Secretária. JUCESP - Registro nº 195.767/18-4 em 25/04/2018. Flávia R. 
Britto Gonçalves - Secretária-Geral.

Ápice Securitizadora S.A.
NIRE JUCESP 35.300.444.957 - CNPJ/MF nº 12.130.744/0001-00

Ata de Reunião da Diretoria Realizada em 08/03/2018
1. Data, Hora e Local: Aos 08/03/2018, às 10 horas, Avenida Santo Ama-
ro, nº 48, 1º andar, conjunto 12, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04.506-000,
sede da Ápice Securitizadora S.A. (“Companhia”). 2. Convocação e
Quorum: Dispensada pelos presentes a realização de convocação consi-
derando a presença da totalidade dos diretores eleitos da Companhia. 3.
Mesa: Presidente: Fernando Cesar Brasileiro e Secretário: Rodrigo Henri-
que Botani. 4. Participantes: Diretor: Arley Custódio Fonseca. 5. Ordem
do Dia: (i) aprovar a emissão de, inicialmente, 700.000 certifi cados de re-
cebíveis do agronegócio da 8ª Série da 1ª emissão da Companhia (“CRA” 
e “Emissão”, respectivamente), com valor nominal unitário de R$1.000,00,
na data de emissão dos CRA, qual seja (“Data de Emissão”), perfazendo o
montante total de, inicialmente, R$700.000.000,00, os quais serão objeto
de distribuição pública, sob regime de garantia fi rme de colocação, nos ter-
mos da Instrução CVM nº 400, de 29/12/2003, conforme alterada (“Instru-
ção CVM nº 400/03”), e da Instrução CVM nº 414, de 30/12/2004, confor-
me alterada (“Oferta”), nos termos e condições a serem defi nidos no “Ter-
mo de Securitização de Direitos Creditórios do Agronegócio da 8ª Série da
1ª Emissão de Certifi cados de Recebíveis do Agronegócio da Ápice Secu-
ritizadora S.A.” (“Termo de Securitização”). Os CRA têm como lastro todos
e quaisquer direitos creditórios, principais e acessórios, devidos pela M. 
Dias Branco S.A. Indústria e Comércio de Alimentos, sociedade por
ações com registro de capital aberto perante a CVM sob o código nº
02033-8, com sede no Município de Eusébio/CE, na Rodovia BR 116, Km
18, S/N, Bairro Jabuti, CEP 61760-000, CNPJ/MF nº 07.206.816/0001-15,
por força da emissão de, inicialmente, 700.000 debêntures simples, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, pra colo-
cação privada, com valor nominal unitário de R$1.000, na data de emissão
das debêntures, que poderá ser acrescida mediante exercício total ou par-
cial da Opção de Lote Adicional, em até 20%, e poderá ser acrescida me-
diante exercício total ou parcial da Opção de Lote Suplementar, em 15%,
tudo nos termos da Instrução CVM nº 400/03 (“Opção de Lote Adicional” e
“Opção de Lote Suplementar”, respectivamente), conforme demanda apu-
rada no Procedimento de Bookbuilding do CRA, a serem emitidas por meio
do “Instrumento Particular de Escritura da 2ª Emissão de Debêntures Sim-
ples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária, em Série Úni-
ca, para Colocação Privada, da M. Dias Branco S.A. Indústria e Comércio
de Alimentos”, caracterizados como direitos creditórios do agronegócio 
nos termos do parágrafo único, do artigo 23 da Lei 11.076 de 30/12/2004,
conforme alterada, as quais serão subscritas e integralizadas pela Ares
Serviços Imobiliários Ltda. e posteriormente alienadas e transferidas
para a Companhia; e (ii) deliberar sobre a autorização para que a Diretoria
da Companhia (a) contrate as instituições intermediárias para realizar a
Oferta; (b) contrate todos os prestadores de serviços relacionados à Emis-
são e à Oferta; e (c) assine todos os documentos referentes à Emissão e
à Oferta. 6. Deliberações Foram aprovadas na íntegra, por unanimidade
de votos e sem quaisquer restrições, todas as deliberações previstas na
ordem do dia acima, a saber: 6.1. A aprovação da Emissão e da Oferta,
com as seguintes características: a) Emissão: 1ª emissão da Companhia;
b) Série: 8ª série; c) Quantidade de CRA: inicialmente, 700.000 CRA. A
quantidade de CRA inicialmente ofertada, equivalente a 700.000 CRA, po-
derá ser acrescida mediante exercício total ou parcial da Opção de Lote
Adicional, em até 20%, e poderá ser acrescida mediante exercício total ou
parcial da Opção de Lote Suplementar, em 15%, conforme demanda apu-
rada no Procedimento de Bookbuilding dos CRA; d) Valor Total da Emis-
são: inicialmente, R$700.000.000,00. O Valor Total da Emissão poderá ser
aumentado com relação ao valor inicialmente previsto para a Oferta, equi-
valente a R$700.000.000,00, considerando o exercício total ou parcial da
Opção de Lote Adicional, em 20%, e/ou o exercício total ou parcial da Op-
ção de Lote Suplementar, em 15%. e) Valor Nominal Unitário: R$1.000,00,
na Data de Emissão; f) Data de Emissão: a ser defi nido no Termo de Secu-
ritização; g) Data de Vencimento: a ser defi nido no Termo de Securitização;
h) Forma e Comprovação de Titularidade: Os CRA serão emitidos de for-
ma nominativa e escritural, sem emissão de cautelas ou certifi cados. A ti-
tularidade dos CRA será comprovada por extrato emitido pela B3 S.A. -
Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). Será reconhecido como comprovante de titula-
ridade dos CRA o extrato em nome do titular de CRA emitido pela B3, en-
quanto estiverem eletronicamente custodiados na B3. Adicionalmente,
caso aplicável, será considerado comprovante, extrato emitido pelo escri-
turador dos CRA com base nas informações prestadas pela B3; i) Atualiza-
ção Monetária: Não será devida aos titulares de CRA qualquer tipo de
atualização ou correção monetária do Valor Nominal Unitário; j) Remune-
ração: Desde a data de primeira integralização dos CRA ou a Data de Pa-
gamento da Remuneração (conforme abaixo defi nido) imediatamente an-
terior, conforme o caso, sobre o Valor Nominal Unitário dos CRA, incidirão
juros remuneratórios correspondentes a 97,00% da variação acumulada
das taxas médias diárias dos Depósitos Interfi nanceiros - DI de um dia,
over “extra grupo”, expressa na forma percentual ao ano, base 252 Dias
Úteis, calculada e divulgada pela CETIP, no informativo diário disponível
em sua página na internet (http://www.cetip.com.br), incidentes sobre o Va-
lor Nominal Unitário, calculados de forma exponencial e cumulativa pro
rata temporis por Dias Úteis (“Remuneração”); k) Pagamento da Remune-
ração: A Remuneração será paga semestralmente nas datas a serem defi -
nidas no Termo de Securitização (“Datas de Pagamento da Remunera-
ção”); l) Amortização: O saldo do Valor Nominal Unitário será devido anual-
mente a partir do 2º ano, nas datas a serem indicadas no Termo de Secu-
ritização, observadas as hipóteses de Resgate Antecipado dos CRA esta-
belecidas no Termo de Securitização; e m) Demais características: As de-
mais caraterísticas da Emissão e da Oferta seguirão descritas no Termo de
Securitização. 6.2. A autorização para que a Diretoria da Companhia (a)
contrate as instituições intermediárias para realizar a Oferta; (b) contrate
todos os prestadores de serviços relacionados à Emissão e à Oferta; e (c)
assine todos os documentos referentes à Emissão e à Oferta. 7. Encerra-
mento: Nada mais a tratar, a sessão foi suspensa para lavratura da pre-
sente ata, que foi lida, aprovada e assinada por todos, dela se tirando có-
pias autênticas para os fi ns legais. Mesa: Fernando Cesar Brasileiro (Pre-
sidente); Rodrigo Henrique Botani (Secretário). São Paulo, 08/03/2018.
Fernando Cesar Brasileiro - Presidente da Mesa; Rodrigo Henrique Bo-
tani - Secretário; Arley Custódio Fonseca - Diretor. JUCESP 143.505/18-
0 em 26.03.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ELETROPAULO METROPOLITANA 
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.

Companhia Aberta  
CNPJ/MF nº 61.695.227/0001-93 - NIRE 35.300.050.274

Edital de Segunda Convocação aos Debenturistas da 
15ª (Décima Quinta) Emissão de Debêntures Simples, 
não Conversíveis em Ações, da Espécie Quirografária,  

em Série Única, da Eletropaulo Metropolitana  
Eletricidade de São Paulo S.A.

Assembleia Geral de Debenturistas
Nos termos do Artigo 124, §1º, inciso II, do Artigo 71, § 2º, da Lei 
nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme em vigor (“Lei das 
Sociedades por Ações”) e da Cláusula Dez (Assembleia Geral de De-
benturistas) do “Instrumento Particular de Escritura da 15ª (Décima 
Quinta) Emissão de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, 
da Espécie Quirografária, em Série Única, para Distribuição Pública, de 
Emissão da Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.” 
celebrado em 22 de agosto de 2012, a Eletropaulo Metropolitana Eletri-
cidade de São Paulo S.A. (“Emissora”) e a Pentágono S.A. Distribuidora 
de Títulos e Valores Mobiliários (“Agente Fiduciário”), conforme aditado 
(“Escritura de Emissão”), ficam os titulares (“Debenturistas”) das de-
bêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, 
em série única, (“Debêntures”), da 15ª (décima quinta) emissão da 
Emissora (“Emissão”), respectivamente, e o Agente Fiduciário convoca-
dos a participar da Assembleia Geral de Debenturistas (“Assembleia 
Geral de Debenturistas”), que se realizará, em segunda convocação, 
no dia 04 de maio de 2018, às 10 horas, na sede social da Emissora, 
localizada na Avenida Dr. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 939, 
lojas 1 e 2 (térreo) e 1º ao 7º andar, Bairro Sítio Tamboré, Torre II do 
Condomínio Castelo Branco Office Park - Cidade de Barueri, Estado de 
São Paulo, a fim de apreciarem e deliberarem acerca (i) do consenti-
mento prévio (waiver) para a aquisição do controle da Emissora, pela 
Energisa S.A., companhia aberta, inscrita no Cadastro Nacional da 
 Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o 
nº 00.864.214/0001-06 (“Energisa”), em decorrência (e condicionado ao 
sucesso) da oferta pública voluntária para aquisição do controle da 
Emissora lançada pela Energisa, a qual tem por objeto a aquisição da 
totalidade das ações ordinárias de emissão da Emissora, excluídas as 
ações mantidas pela Emissora em tesouraria (“OPA”), nos termos do 
edital da OPA publicado pela Energisa, em 06 de abril de 2018, e do fato 
relevante divulgado pela Energisa, em 05 de abril de 2018, ambos dispo-
níveis para consulta no website da Energisa (ri.energisa.com.br), bem 
como na página eletrônica da Comissão de Valores Mobiliários, de forma 
que nenhum inadimplemento, pela Emissora, seja configurado nos ter-
mos da Cláusula VII, alínea (g), da Escritura de Emissão; e (ii) da auto-
rização para que a Emissora e o Agente Fiduciário possam: (a) praticar 
todos os atos necessários à realização, formalização, implementação e 
aperfeiçoamento das deliberações a serem tomadas na Assembleia Ge-
ral de Debenturistas; e (b) celebrar todos os contratos, aditamentos, con-
forme o caso, e realizar todos os atos societários necessários à imple-
mentação das deliberações a serem tomadas na Assembleia Geral de 
Debenturistas. Informações Gerais: Observado o disposto no artigo 
126 da Lei das Sociedades por Ações, os Debenturistas deverão enca-
minhar até o dia útil anterior à data de realização da Assembleia 
Geral de Debenturistas, ao Agente Fiduciário, para o e-mail 
edital@pentagonotrustee.com.br cópia dos seguintes documentos: 
(a) documento de identidade do representante legal ou procurador; 
(b) extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de cada 
Debenturista e emitido pela instituição depositária; e (c) caso o Debentu-
rista não possa estar presente à Assembleia Geral de Debenturistas e 
seja representado por um procurador, procuração com poderes especí-
ficos para sua representação na Assembleia Geral de Debenturistas, 
obedecidas as condições legais. No dia de realização da Assembleia 
Geral de Debenturistas, os Debenturistas deverão se apresentar no local 
acima indicado com 30 (trinta) minutos de antecedência munidos de do-
cumento de identidade e dos documentos originais previamente encami-
nhados por e-mail.

Marcelo Antonio de Jesus
Diretor Vice-Presidente e de Relações com Investidores

Amelco S.A. Indústria Eletrônica
CNPJ/MF nº 57.009.078/0001-94

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas a se reunirem às 11h00, no dia 

Alcindo Aparecido da Cruz Marques - Diretor Presidente. (25-26-27)

Diny Assessoria e Consultoria S/S Ltda, CNPJ 05.076.628/0001-94 e 
RTD Ribeirão Preto/SP, sob nº 0100705, encerram as atividades e  
dissolvem esta em 08/02/18, os livros e documentos fiscais desta, 
ficarão a cargo de Nivaldo Beno Burgardt. Ribeirão Preto/SP, 08/02/18. 

Controlar S.A. - Em Liquidação
CNPJ/MF nº 01.015.086/0001-99 - NIRE 35.300.144.309

Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam os Senhores Acionistas da Controlar S.A. - Em Liquidação (“Com-
panhia”) convocados para comparecerem à AGO/E da Companhia, a ser 
realizada às 10horas do dia 08/05/2018, no endereço da sede social da 
Companhia, na Rua Vieira de Morais, nº 1111, Conjunto 303, Campo 
Belo, CEP 04617-014, na Cidade de São Paulo/SP, a fi m de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: I. Em matéria de AGO: (i) aprovar a 
prestação de contas dos atos e operações praticados pelo liquidante da 
Companhia durante o período de 12 meses compreendido entre 
01/04/2016 e 31/03/2017; (ii) examinar, discutir e votar o relatório e as 
Demonstrações Financeiras da Companhia e Notas Explicativas acom-
panhadas do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exer-
cício social encerrado em 31/12/2016 (balanço de liquidação); e (iii) de-
liberar sobre a proposta de destinação do resultado do exercício social 
encerrado em 31/12/2016; II. Em matéria de AGE: (i) consignar a 
emissão de boletim de subscrição relativamente ao aumento de capital 
deliberado na AGO/E de 03/06/2016; (ii) decidir acerca da alteração dos 
auditores independentes da Companhia; (iii) deliberar sobre a manuten-
ção do liquidante; (iv) deliberar sobre a alteração do endereço da sede 
social da Companhia; e (v) alterar o artigo 3º do Estatuto Social da Com-
panhia, para refl etir o novo endereço de sua sede. São Paulo, 25/04/2018.

Sérgio Augusto Demarchi - Liquidante.

Augustus Administração S/A
CNPJ nº 09.334.091/0001-76 - NIRE nº 35.300.351.738
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária

Aos 15/01/2018, às 16hs, na sede social da Companhia. Presença: 100% 
do capital social (Anexo I). Mesa: Presidente: o acionista Nilton Molina; 
Secretária: a acionista Sara Molina. Ordem do Dia: a) aprovar o Instru-
mento Particular de Protocolo e Justificação de Cisão Total da empresa
Augustus Seguros e Previdência Ltda.”, na proporção de 80%, que repre-
senta sua participação no capital social daquela Companhia e constitui o 
Anexo II à presente ata e a consequente incorporação da parcela do patri-
mônio ora cindido a ser vertido pelos valores contábeis constantes do Lau-
do de Avaliação, sendo que, não haverá aumento de capital, com a incor-
poração e que constitui o Anexo III à presente ata; b) autorizar a Diretoria 
da Companhia a praticar todos os atos necessários à implementação e 
formalização da incorporação da aludida cisão. Deliberações: Foram
aprovados por unanimidade dos presentes: a) o Instrumento Particular de
Protocolo e Justificação de Cisão Total da empresa Augustus Seguros e 
Previdência Ltda.”, na proporção de 80%, que representa sua participação
no capital social daquela Companhia e constitui o Anexo II à presente ata
e a consequente incorporação da parcela do patrimônio ora cindido, a ser 
vertido pelos valores contábeis constantes do Laudo de Avaliação, sendo 
que, não haverá aumento de capital, com a incorporação e que constitui o
Anexo III à presente ata e; b) autorizada a Diretoria da Companhia a prati-
car todos os atos necessários à implementação e formalização da incorpo-
ração aprovada no item anterior. Nada mais. São Paulo, 15/01/2018. Nilton
Molina - Presidente da Mesa; Sara Molina - Secretária. JUCESP nº
184.206/18-2 em 17/04/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE CONSTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL 
TRIBUTÁRIA DE 2018 SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE 

PEDAGOGIA E PSICOPEDAGOCIA, AUTONOMOS E EMPREGADOS 

EM ORGÃOS PÚBLICOS E PRIVADOS DO ESTADO DE SÃO 

PAULO - SINDIPPESP, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 21.7.086/0001-
79, sediado na Rua Marconi, nº 131, conj. 402, República, São 
Paulo/SP, atento a CRFB e a determinação dos Arts. 545 e 605/CLT, 
TORNA PÚBLICO E NOTIFICA OS INTEGRANTES DA CATEGORIA 
DOS PEDAGOGOS E PSICOPEDAGOGOS E OS GESTORES 
PÚBLICOS E PRIVADOS  E AUTONOMOS sobre a CONSTITUIÇÃO 
DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE 2018 e o dever relativo a obrigação 
de fazer o cálculo, de recolher o tributo social na folha de pagamento e 
de repassá-lo até o dia 10/05/2018 para este ente sindical de acordo 
com a parte final do inc. IV do art. 8.º/CRFB, CLT e Lei n.º 13.467/17, 
considerando os ENUNCIADOS/ANAMATRA N.ºs 38 e 47 de 09/10/17 , 
I. N. MTPS n.º 01/2008, e as suas alterações, a Nota 
Técnica/SRT/MTE/Nº 202/2009-item “3” e a PRÉVIA OPÇÃO POR 
AUTORIZAÇÃO COLETIVA INSERTA NO ESTATUTO SOCIAL POR 
APROVAÇÃO ESPECÍFICA DE TODA A CATEGORIA. O tributo 
sindical é devido por todas as pessoas que laboram sob 
contraprestação pecuniária para a Administração Pública, privada e 
autônomos, independentemente de filiação sindical, do regime jurídico 
administrativo ou contratual. 
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