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Demonstração do resultado - Exercícios fi ndos 
em 31 de março de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)

Balanço patrimonial - 31 de março de 2019 e 2018 (Em milhares de reais)
ATIVO 2019 2018
Circulante 10.364 16.559
Caixa e equivalentes de caixa 2.110 1.677
Partes relacionadas 8.161 14.817
Tributos a recuperar 86 65
Outros ativos 7 -
Não circulante 362.327 352.143
Investimentos em coligadas 350.696 340.330
Imobilizado 7.454 4.177
Propriedade para investimento 4.177 7.636
Total do ativo 372.691 368.702

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2019 2018
Circulante 31 2.981
Fornecedores 6 15
Partes relacionadas 13 2.961
Salários e encargos a pagar 5 1
Tributos a recolher 6 4
Não circulante - 36
Partes relacionadas - 36
Patrimônio líquido 372.660 365.685
Capital social 60.000 60.000
Ações em tesouraria refl exos (23.433) (22.263)
Reserva de reavaliação 104.706 114.959
Reserva de lucros 231.387 212.989
Total do passivo e do patrimônio líquido 372.691 368.702

Demonstração do resultado abrangente - em 31.03.2019 e 2018

Receitas (despesas) operacionais 2019 2018
Despesas gerais, administrativas e outras (490) (478)
Resultado da equivalência patrimonial de investidas 31.774 48.799
Outras receitas, líquidas 266 274
Lucro operacional 31.550 48.595
Resultado fi nanceiro: Resultado fi nanceiro líquido 132 147
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 31.682 48.742
Impostos correntes 5 -
Lucro líquido do exercício 31.677 48.742

Demonstração do fl uxo de caixa (Em milhares de reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais 2019 2018
Lucro líquido do exercício 31.677 48.742
Ajustes ao lucro
Depreciação 183 182
Resultado de equivalência patrimonial de coligadas (31.774) (48.799)
 86 125
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber e tributos a recuperar (28) (14)
Contas a pagar (52) (2)
Partes relacionadas - 12
Impostos a pagar (6) (323)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (13) (202)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Recebimento de dividendos de coligadas 18.180 10.079
Caixa gerado pelas atividades de investimentos 18.180 10.079
Fluxos de caixas das atividades de fi nanciamentos
Juros sobre capital próprio e dividendos distribuídos (17.760) (9.687)
Caixa líquido aplicado nas atividades de fi nanciamentos (17.760) (9.687)
Aumento de caixa e equivalentes de caixa 433 190
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.677 1.487
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 2.110 1.677

(Em milhares de reais) 2019 2018
Lucro líquido do exercício 31.677 48.742
Outros componentes do resultado abrangente
Resultado com derivativos - 
 hedge accounting de investida (8.884) (611)
Total do resultado abrangente do exercício 22.793 48.131

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - (Em milhares de reais) Ajustes de avaliação patrimonial Reserva de lucros
  Ações em Opções Reserva     Reserva de
 Capital tesouraria - outorgadas - de capital Deemed Hedge Outros  incentivos Lucros
 social  refl exo  refl exo refl exo cost accounting refl exos Retenção fi scais acumulados Total
Em 31 de março de 2017 60.000 (9.070) 1.047 940 151.047 (5.427) (8.502) 150.147 17.379 - 357.561
Realização de reservas de lucros refl exa - - - - - - - (162) - - (162)
Realização de mais-valia de deemed cost de investidas - - - - (2.007) - - - - 2.007 -
Constituição de impostos diferidos refl exos - - - - (1.648) - - - - - (1.648)
Resultado com derivativos - hedge accounting de investidas - - - - - (611) - - - - (611)
Refl exos de impostos diferidos em investidas refl exa - - - - (26.701) - - - - - (26.701)
Ajuste refl exo por aquisição e alienação de ações de emissão própria - (14.334) - (61) - - - - - - (14.395)
Ajuste por aquisição e alienação de ações de emissão própria - - (75) - - - - - - - (75)
Ajuste refl exo por opções outorgadas reconhecidas por controlada - - 406 - - - - - - - 406
Ajuste refl exo por opções ações exercidas por controlada - 22 (5) (4) - - - - - - 13
Ganho (perda) decorrente de variação de participação em investidas - (281) 27 23 2.677 (64) 5.297 - 160 - 7.839
Lucros distribuídos sobre retenção de lucros - - - - - - - (5.284) - - (5.284)
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - - 48.742 48.742
Destinação do lucro:  Transferência para retenção - - - - - - - 43.199 - (43.199) -
Constituição de incentivos fi scais refl exa - - - - - - - - 7.550 (7.550) -
Em 31 de março de 2018 60.000 (23.663) 1.400 898 123.368 (6.102) (3.205) 187.900 25.089 - 365.685
Constituição de Incentivos Fiscais Refl exa - - - - - - - - 11.856 (11.856) -
Realização de Reservas de Lucros Refl exa - - - - - - - - - (38) (38)
Realização de mais-valia de deemed cost de investidas - - - - (1.626) - - - - 1.626 -
Resultado com derivativos - hedge accounting de investidas - - - - - (8.884) - - - - (8.884)
Outros refl exos de investidas - - (229) - 272 - - 229 - - 272
Adoção Inicial CPC 48 Refl exa - - - - - - - - - (63) (63)
Refl exo de mudança no plano de ações em coligadas - - (1.171) - - - - - - - (1.171)
Lucros distribuídos sobre retenção de lucros - - - - - - - (14.819) - - (14.819)
Lucro líquido do exercício - - - - - - - - - 31.677 31.677
Destinação do lucro: Transferência para Retenção - - - - - - - 21.348 - (21.348) -
Em 31 de março de 2019 60.000 (23.663) - 898 122.001 (14.988) (3.205) 194.670 36.946 - 372.660

A Diretoria Luiz Antônio Cornélio - Contador CRC 1SP 172.573/O-5
As demonstrações fi nanceiras completas, contendo Notas Explicativas e o relatório dos auditores independentes encontram-se disponíveis na sede da Empresa.

Senhores Quotistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos as Demonstrações Contábeis e Financeiras do Balanço Patrimonial de 31/03/2019 e 2018.
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Nelson Ometto Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 05.932.684/0001-83

Companhia de Melhoramentos Capivari
CNPJ/ME nº 60.586.286/0001-60 - NIRE n. 35. 300.025.733
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 02/12/19

Data, Hora e Local: Aos 02/12/19, às 11 hs, na sede social Convocação 
e Publicações: Edital de Convocação e Aviso aos Acionistas a que se 
refere o artigo 133 da Lei das S.A. publicados nos jornais “DOESP e “O 
Dia” nos dias 30/10/19, 31/10/19 e 01/11/19. Mesa Diretora: Maria Evelina 
Melo Peixoto Ubersfeld - Presidente; João Baptista de Mello Peixoto - 
Secretário. Instalação: Totalidade do capital social.Deliberações: 1 – A 
mesa informou que o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial 
e as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios sociais 
encerrados, em 31/12/16, 31/12/17 e 31 de dezembro de 20/12/18, não 
foram publicados, em virtude de a Companhia enquadrar-se no disposto 
do artigo 294, inciso II da Lei 6.404/76, alterada pela Lei 13.818/2019, 
pelo que os referidos documentos serão arquivados na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo junto com a presente ata. Colocadas em 
votação as contas dos administradores e as demonstrações financeiras 
da Companhia, as mesmas foram aprovadas por unanimidade de votos 
dos presentes. 2 - No que se refere à destinação dos resultados dos 
exercícios foram aprovadas, por unanimidade de votos, as propostas da 
Diretoria referentes a não distribuição de dividendos aos acionistas, tendo 
em vista a apuração de prejuízos nos exercícios sociais encerrados em 
31/12/16, 31/12/17 e 31/12/18, no valor de R$ 43.620,79, R$ 29.810,99 
e R$ 65.773,68, respectivamente. 3 – Prosseguindo, foram ratificados, 
por unanimidade de votos, todos os atos praticados pelos membros da 
Diretoria da Companhia até a presente data. Por fim, por unanimidade 
de votos, foram reeleitos para a composição da Diretoria para o triênio 
2019/2022, com mandato até a posse dos que vierem a ser eleitos em 
Assembleia, os Senhores: Geraldo Gomide de Mello Peixoto Neto, 
CPF/MF nº 065.849.248-90; Heitor Penteado de Mello Peixoto, CPF/
MF nº 004.325.398-91; Maria Evelina Melo Peixoto Ubersfeld, CPF/
MF nº 006.323.588-90; e João Baptista De Mello Peixoto,  CPF/MF 
nº 378.159.388-68. Os Diretores ora eleitos tomarão posse em seus 
cargos mediante a assinatura do Termo de Posse no Livro de Atas das 
Reuniões da Diretoria, e declaram sob as penas da lei, que não estão 
impedidos de exercer atividade empresária, tampouco a administração 
desta Companhia. Nada mais. Jucesp nº 634.876/19-3 em 13/12/2019. 
Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Louis Dreyfus  
Company Brasil S.A.

CNPJ/ME nº 47.067.525/0001-08 - NIRE 35.3.0010451-0
Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: 30/09/2019, às 10h30min, na sede da Companhia.
Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação
em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Admi-
nistração. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Murilo Ribeiro
de Castro Parada, que convidou a Sra. Gabriela de Mello Almada Ramos 
Lanna para secretariá-lo. Deliberações: Instalada a reunião, após a análi-
se das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de
Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: 
(i) A aceitação da renúncia do Sr. Luis Rheingantz Barbieri, RG  
nº 28.258.442-0 SSP/SP, CPF/ME sob nº 221.808.818-51, residente e do-
miciliado na Cidade de São Paulo/SP, ao cargo de Diretor Executivo, con-
forme carta de renúncia apresentada à Companhia constante do Anexo I, 
levada a registro em conjunto com esta ata, para todos os fins e efeitos de 
direito. Os membros do Conselho de Administração agradecem ao Sr. Luis 
Rheingantz Barbieri pelos serviços prestados à Companhia durante o
exercício de referido cargo. (ii) A indicação, para integrar o atual mandato
da Diretoria da Companhia, exercendo o cargo de Diretor Executivo, do Sr.
Henrique Donati Snitcovski, RG nº 20.184.275-0 SSP/SP, CPF/ME sob 
nº 266.765.308-48, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, 
com mandato até 02/07/2020. a. O Diretor ora eleito é investido em seu 
cargo nesta data, mediante a assinatura do termo de posse constante do 
Anexo II, também lavrado em livro próprio e arquivado na sede da Compa-
nhia. b. Em razão das deliberações acima, a Diretoria da Companhia pas-
sa a ser composta pelos seguintes membros, com mandato unificado até 
02/07/2020: Murilo Ribeiro de Castro Parada, exercendo o cargo de Di-
retor Presidente; Wagner Bertazo, exercendo o cargo de Diretor Financei-
ro; Henrique Donati Snitcovski, exercendo o cargo de Diretor Executivo; 
e Carlos Eduardo Carneiro Saba, exercendo o cargo de Diretor Jurídico. 
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado. São Paulo, 30/09/2019. 
Mesa: Murilo Ribeiro de Castro Parada - Presidente; Gabriela de Mello 
Almada Ramos Lanna - Secretária. JUCESP nº 568.539/19-9 em 
31/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Odata Brasil S.A.
CNPJ/MF nº 28.165.685/0001-45 - NIRE 35.300.506.251

Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária em 01/11/2019
Data, Hora e Local: 01/11/19, às 14hs., na sede social da Companhia.
Convocação e Presença: Dispensada, totalidade dos acionistas. Mesa: 
Felipe Andrade Pinto, Presidente, e Rafael Bomeny Paulo, Secretário.  
Deliberações: (i) Aprovar o aumento de capital social em R$ 95.000.000,25,
passando de R$231.407.135,55 para R$ 326.407.135,80, mediante emis-
são de 30.253.910 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
idênticas àquelas já existentes, ao preço de emissão de R$3,140090 por
ação. Considerando a manifestação do acionista C1 BTE Holdings, LLC 
acerca de sua intenção em exercer seu direito de preferência, nos termos
descritos na cláusula 9 do Acordo de Acionistas arquivado na sede da 
Companhia, as ações ora emitidas serão subscritas e integralizadas pelos
acionistas na seguinte proporção: (i) o acionista Pátria Infraestrutura III FIP 
subscreverá e integralizará 25.715.824 novas ações ordinárias, nominati-
vas e sem valor nominal, no valor total de R$80.750.000,21, conforme Bo-
letim de Subscrição que acompanha esta ata na forma do Anexo I; e (ii) o
acionista C1 BTE Holdings, LLC subscreverá e integralizará 4.538.086 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal no valor total de 
R$14.250.000,04, conforme Boletim de Subscrição que acompanha  
esta ata na forma do Anexo II. (ii) Considerando a aprovação mencionada
no item (i), acima, os acionistas aprovam alterar o Artigo 5º do Estatuto 
Social, que passa a vigorar nova redação: “Artigo 5º - O capital social da  
Companhia, totalmente subscrito e parcialmente integralizado é de
R$326.407.135,80, dividido em 238.915.587 ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal. §1º - As ações são indivisíveis perante a Companhia, 
a qual reconhecerá um único proprietário para cada ação. §2º - É vedado
à Companhia emitir partes beneficiárias.” Encerramento: Lavratura da ata, 
que, lida e aprovada, foi assinada. Mesa: Presidente: Felipe Andrade Pinto; 
Secretário: Rafael Bomeny Paulo. Acionistas Presentes: (i) Pátria Infraes-
trutura III Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, p. Pátria
Infraestrutura Gestão de Recursos Ltda. e (ii) C1 BTE Holdings, LLC. SP,
01/11/2019. Rafael Bomeny Paulo - Secretário. JUCESP nº 606.229/19-0 
em 21/11/19. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Louis Dreyfus  
Company Sucos S.A.

CNPJ/ME nº 00.831.373/0001-04 - NIRE 35.3.0035007-3
 Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração

Data, Hora e Local: 30/09/2019, às 11h, na sede da Companhia.  
Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação
em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Admi-
nistração. Mesa: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Murilo Ribeiro
de Castro Parada, que convidou a Sra. Gabriela de Mello Almada Ramos 
Lanna para secretariá-lo. Deliberações: Instalada a reunião, após a análi-
se das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de
Administração aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: 
(i) A aceitação da renúncia do Sr. Luis Rheingantz Barbieri, RG
nº 28.258.442-0 SSP/SP, CPF/ME sob nº 221.808.818-51, residente e do-
miciliado na Cidade de São Paulo/SP, ao cargo de Diretor Executivo, con-
forme carta de renúncia apresentada à Companhia constante do Anexo I, 
levada a registro em conjunto com esta ata, para todos os fins e efeitos de 
direito. Os membros do Conselho de Administração agradecem ao Sr. Luis 
Rheingantz Barbieri pelos serviços prestados à Companhia durante o
exercício de referido cargo. (ii) A indicação, para integrar o atual mandato
da Diretoria da Companhia, exercendo o cargo de Diretor Executivo,  
do Sr. Henrique Donati Snitcovski, RG nº 20.184.275-0 SSP/SP, 
CPF/ME sob nº 266.765.308-48, residente e domiciliado na Cidade de São
Paulo/SP, com mandato até 27/06/2020. a. O Diretor ora eleito é investido 
em seu cargo nesta data, mediante a assinatura do termo de posse cons-
tante do Anexo II, também lavrado em livro próprio e arquivado na sede da
Companhia. b. Em razão das deliberações acima, a Diretoria da Compa-
nhia passa a ser composta pelos seguintes membros, com mandato unifi-
cado até 27/06/2020: Murilo Ribeiro de Castro Parada, exercendo o car-
go de Diretor Presidente; Leonardo Oliveira D’Elia, exercendo o cargo de
Diretor Financeiro; Henrique Donati Snitcovski, exercendo o cargo de
Diretor Executivo; e Carlos Eduardo Carneiro Saba, exercendo o cargo 
de Diretor Jurídico. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado.  
São Paulo, 30/09/2019. Mesa: Murilo Ribeiro de Castro Parada - Presiden-
te; Gabriela de Mello Almada Ramos Lanna - Secretária. JUCESP 
nº 556.333/19-6 em 21/10/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Rumo Malha Central S.A.
CNPJ/MF nº 33.572.408/0001-97 - NIRE nº 35.300.535.936

Ata de Reunião do Conselho de Administração 
Realizada em 20 de Dezembro de 2019

1. Data, Hora e Local: No dia 20 de dezembro de 2019 às 17h00min,
na sede social da Rumo Malha Central S.A., localizada na Avenida Briga-
deiro Faria Lima, 4100, Andar 15, Sala 05, parte, Itaim Bibi, cidade de São 
Paulo e Estado de São Paulo (“Companhia”). 2. Mesa: João Alberto Fer-
nandez de Abreu, Presidente; Lucas de Oliveira Ribeiro, Secretário. 3. Pre-
senças: A totalidade dos conselheiros da Companhia, indicados no item 6
da presente ata. 4. Convocação: Dispensada em razão da presença da to-
talidade dos conselheiros da Companhia. 5. Deliberações Tomadas por
Unanimidade dos Presentes: 5.1. Em observância ao disposto na alí-
nea “o”, do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, aprovar a emissão
de cédula de crédito bancário perante o FNO - Banco da Amazônia, no va-
lor de R$800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais), pelo prazo de 
28 anos, com amortizações mensais e carência de 3 (três) anos, tendo 
como garantidora a sua controladora, ou qualquer outra que venha a subs-
tituir. 6. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata la-
vrada, lida, achada conforme, e assinada por todos os Conselheiros. (As-
sinaturas:) João Alberto Fernandez de Abreu, Presidente da Mesa e Presi-
dente do Conselho, Daniel Rockenbach e Darlan Fabio De David, mem-
bros do Conselho de Administração. Certifico que esta é cópia fiel da ata 
lavrada em livro próprio. São Paulo, 20 de dezembro de 2019. Lucas de Oli-
veira Ribeiro - OAB/PR 100.071 - Secretário e Advogado. JUCESP 
nº 31.520/20-0 em 13/01/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária  Geral.

SINDICATO DAS EMPRESAS DE LIMPEZA URBANA NO ESTADO DE 

SÃO PAULO – SELUR – Av. Paulista, 807 – 14º andar – conjuntos 
1418/1423 – ELEIÇÕES SINDICAIS – AVISO – Será realizada eleição no 
dia 25 de março de 2020, das 9:00 às 17:00 horas, na sede desta entidade 
para composição dos Conselhos Consultivo e Fiscal e seus respectivos 
suplentes, devendo o registro das chapas ser apresentado à secretaria, 
no horário de 9:00 às 17:00 horas, no período de 5 dias a contar da 
publicação deste aviso. Edital completo de convocação da eleição 
encontra-se afixado na sede do Sindicato. São Paulo, 20 de janeiro de 
2020. Marcio Matheus/Presidente. 

FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE 

PEDREIRA - FUNBEPE 
CNPJ 59.006.460/0001-70 

COMUNICADO DE IMPUGNAÇÃO DE EDITAL 

ASSUNTO: PREGÃO PRESENCIAL 02/2020 - REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÓVEIS HOSPITALARES E 
COMUNS, DESTINADOS AO APARELHAMENTO DA REPARTIÇÃO 
HOSPITALAR DA FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA – 
FUNBEPE. A Superintendência e a Presidência da Fundação Beneficente 
de Pedreira – FUNBEPE informam a quem possa interessar que o edital 
do pregão presencial 02/2020 sofreu impugnações, que ensejaram 
alterações no instrumento convocatório e na data da sessão pública, que 
foi adiada para as 09:00 do dia 03/02/2020. As impugnações, as 
respostas e o edital alterado estarão disponíveis a partir do dia 21/01/2020 
no site da Fundação: www.funbepe.org.br. Pedreira (SP), 21 de janeiro 
de 2020. Sandra Aparecida Chiarini de Ugo - SUPERINTENDENTE DA 
FUNBEPE; Pedro Agostinho Aparecido Peron - PRESIDENTE DA 
FUNBEPE

Hesa 173 - Investimentos
Imobiliários Ltda.

CNPJ 21.600.602/0001-50 - NIRE 35 228 817 721
Extrato da Ata da Reunião de Sócios Realizada em 15/03/2019

Aos 15/03/2019, às 10:00h, na sede social em Mogi das Cruzes/SP, com a
totalidade do capital social. Mesa Diretora: Henrique Borenstein -
Presidente e Thiago Rocha de Castro - Secretário. Deliberação:  
Os sócios aprovaram por unanimidade a redução do capital social 
que passará de R$ 59.305.959.00,00 para R$ 53.855.959,00, rateando-se
os R$ 5.450.000,00 excedentes de capital entre os sócios conforme suas
participações na sociedade. O montante devido aos sócios em razão das
reduções das participações societárias será pago pela administração da
Sociedade em moeda corrente nacional, sendo que os sócios
comprometem-se neste ato a restituir ao patrimônio da Sociedade o valor 
total recebido, caso haja oposição de algum credor, nos termos do  
artigo 1.084 e parágrafos do Código Civil. Nada mais. Mesa: Henrique
Borenstein - Presidente; Thiago Rocha de Castro - Secretário. Sócios: 
Caminhos da Lata 1 Participações Ltda. - Henrique Borenstein, Thiago
Rocha de Castro; Hesa 126 - Investimentos Imobiliários Ltda. - Henrique
Borenstein, Carlos Eduardo Toledo Ferraz.

Susane Bragança
Realce

Susane Bragança
Realce


