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SOCIEDADE PAULISTA 
DE MOBILIDADE S.A.

CNPJ/MF Nº. 29.938.085/0001-35 -  NIRE Nº. 3530051461-1
 COMPANHIA FECHADA
CARTA DE RENÚNCIA

São Paulo/SP, 19 de março de 2018. À Sociedade Paulista de 
Mobilidade S.A. (“Companhia”). A/C: Sr. Presidente do Conselho de 
Administração da Companhia. Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco 
B, 4º andar, sala 4, Vila Olímpia, CEP: 04551-065, São Paulo/SP. 
Referente: Renúncia ao cargo de membro efetivo do Conselho de 
Administração. Prezados Senhores: Pela presente e para todos os 
fi ns e efeitos do artigo 151 da Lei 6.404/76, eu, Tiago Augusto Alves 
Souza Dias, brasileiro, solteiro, engenheiro, portador da Cédula de 
Identidade RG nº 26.890.963-5 – SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o 
nº. 332.849.988-10, residente e domiciliado na cidade e Estado de São 
Paulo, com endereço comercial na Avenida Chedid Jafet, nº. 222, Bloco 
B, 4°. Andar, Vila Olímpia, São Paulo/SP, apresento minha RENÚNCIA, 
em caráter irrevogável e irretratável, a partir da presente data, ao cargo 
de Membro Efetivo do Conselho de Administração da Companhia, para 
o qual fui eleito na Assembleia Geral de Constituição realizada em 
07 de março de 2018, às 10h00. Concedo, neste ato, a mais ampla, 
geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar e/
ou pretender haver, em juízo ou fora dele, a qualquer tempo e/ou a 
qualquer título, com relação a todo o período em que ocupei o cargo 
no Conselho de Administração da Companhia, comprometendo-se a 
manter em sigilo todas as informações que tenham sido adquiridas no 
respectivo período. Atenciosamente. Sr. Tiago Augusto Alves Souza 
Dias. De acordo: Sr. Luciano José Porto Fernandes - Presidente do 
Conselho de Administração da Companhia. JUCESP nº 150.266/18-2 
em 28/03/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

COMPANHIA JAGUARI 
DE ENERGIA

C.N.P.J.:  53.859.112/0001-69 
Audiência Pública

A Companhia Jaguari de Energia, nome fantasia CPFL Santa Cruz, 
comunica que está em Audiência Pública o Programa de Eficiência 
Energética de 2018, em conformidade com as disposições de seu 
Contrato de Concessão nº 015/1999, Lei nº 9.991, de 24/07/2000,  
Lei nº 12.212, de 20/01/2010 e da Resolução Normativa ANEEL nº 556, 
de 18/06/2013. Em razão da incorporação das áreas de concessão das 
distribuidoras CPFL Jaguari, CPFL Mococa, CPFL Leste Paulista, CPFL 
Sul Paulista e CPFL Santa Cruz pela razão social da concessionária CPFL 
Jaguari, as sugestões serão recebidas pela empresa incorporadora, 
entretanto informamos que os resultados apresentados de 2017 estão 
publicados por empresa no site da CPFL. Reforçamos que esta Audiência 
Pública tem como objetivos apresentar aos clientes e à sociedade 
informações sobre seus Programas e colher pleitos, opiniões e 
sugestões diretamente dos interessados. As informações dos programas  
estão publicadas no site https://www.cpfl.com.br/energias-sustentaveis/
eficiencia-energetica/legislacao/Paginas/default.aspx, onde também 
é possível a participação dos interessados mediante o preenchimento 
de formulário disponível nesta página. Os interessados também podem 
enviar suas sugestões pelo endereço postal (Rua Vigato, nº 1620 CEP 
13.820-000 - Bairro: João Aldo Nassif - Jaguariúna (SP) endereçado à 
NPF - Gerência de Eficiência Energética - Audiência Pública, contendo 
nome, instituição, cargo/profissão, endereço, telefone para contato 
e a sugestão ou comentário. A audiência pública estará aberta para 
recebimento de propostas e/ou sugestões no prazo de até 30 dias 
contados da data da publicação deste comunicado.  

PDG Companhia Securitizadora –
Em Recuperação Judicial

CNPJ/MF 09.538.973/0001-53 - NIRE 35.300.490.231
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares
de Certifi cados de Recebíveis Imobiliários da 3ª Série da 3ª Emissão 

da PDG Companhia Securitizadora – Em Recuperação Judicial
Ficam convocados os titulares dos Certifi cados de Recebíveis Imobiliários
da 3ª Série da 3ª Emissão (“CRI”) da PDG Companhia Securitizadora – 
Em Recuperação Judicial (“Securitizadora”), para a Assembleia Geral 
Extraordinária que será realizada, em segunda convocação, em 06 de
abril de 2018, às 14:00 horas, na sede da Securitizadora, localizada na
Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1955, 7º andar, Cidade e Estado de São
Paulo, para, em virtude do vencimento antecipado automático dos CRI,
bem como do pedido de recuperação judicial da Securitizadora em 
23.02.17, deliberar (a) pela liquidação ou não do Patrimônio Separado e, 
ainda, pela nomeação da nova instituição administradora, bem como
medidas a serem tomadas em razão da deliberação prevista nesta alínea;
(b) em caso de não nomeação de nova instituição administradora, pela
aprovação da proposta da Securitizadora de alteração dos documentos da
operação com o objetivo de autorizar o pagamento das despesas do CRI
com os recursos do Patrimônio Separado e fi xar remuneração para a
Securitizadora em razão da atividade de administração do Patrimônio
Separado; (c) independente das deliberações constantes dos itens (a) e
(b) acima, aprovar a contratação de assessor legal para a defesa dos
interesses dos titulares dos CRI no âmbito do pedido de recuperação
judicial e na cobrança de crédito extraconcursal, fi xando seu escopo de
atuação e remuneração e (d) a forma de pagamento da remuneração do
Agente Fiduciário, conforme defi nida na cláusula dez do Termo de
Securitização. Rio de Janeiro, 28 de março de 2018.

Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários

2017 2016
Prejuízo líquido dos exercícios (39.406) (38.237)
Ajustes ao prejuízo líquido:
 Imposto de renda e contribuição social diferidos (20.267) (19.682)
 Depreciações/amortizações  4.280  5.059 
 Provisão para devedores duvidosos  4.222 -
 Passivos contingentes  545  6 

Contas a receber (23.832) (12.521)
Impostos a recuperar  (92)  (225)
Despesas antecipadas  (71)  (305)
Depósito judicial  (139) -
Outros créditos  (636)  224 
Fornecedores 194  (645)
Contas a pagar operacional  24.615  7.406 
Salários e encargos  933  (279)
Impostos e contribuições a recolher  (31)  (91)
Outras contas a pagar  58.852  29.345 

 9.167 

Aquisição/(baixa) de ativo imobilizado e intangível  (6.706)  (627)

Aumento de capital -  30.800 
 30.800 

 2.461  228 

Saldo inicial  1.107  879 
 3.568  1.107 

Stelo S.A.
CNPJ nº 14.625.224/0001-01

(Em Milhares de Reais, exceto o valor por ação)

2017 2016

Caixa e equivalentes de caixa  3.568  1.107 
Contas a receber  32.876  13.266 
Imposto a recuperar  796  704 
Despesas antecipadas  373  348 
Outros créditos  731  48 

 38.344  15.473 

Imposto de renda e contribuição social diferido  76.468  56.201 
Depósitos judiciais  139 -
Despesas antecipadas  182  136
Outros créditos - 47
Imobilizado  2.489  3.063 
Intangível  19.989  16.989 

 99.267  76.436 
137.611  91.909 

2017 2016

Fornecedores  211  17 
Contas a pagar operacional  32.899  8.284 
Salários e encargos  4.714  3.781 
Impostos e contribuições a recolher  17  48 
Passivos contingentes  401 -
Outras contas a pagar  108.032  49.180 

 146.274  61.310 

Passivos contingentes  150  6 
 150  6 

Capital social  109.100  109.100 
Adiantamento para futuro aumento de capital  30.800  30.800 
Prejuízos acumulados  (148.713)  (109.307)

 30.593 
 137.611  91.909 

2017 2016
 777  110 

 (12.679)  (6.055)

 Pessoal  (16.759)  (16.925)
 Gerais e administrativas  (20.604)  (29.417)
 Outras receitas (despesas)  (4.807)  (3.978)

 2.716  1.450 
 (8.317)  (3.104)

 

 Diferidos  20.267  19.682 

Prejuízo por lote de mil ações em R$  (0,3612)  (0,3505)

2017 2016

Outros resultados abrangentes - -

Total
Saldos em 31 de  

109.100  38.030 
Adiantamento para futuro  
 aumento de capital -  30.800 -  30.800 
Prejuízo do exercício - - (38.237) (38.237)
Saldos em 31 de  

109.100  30.800  30.593 
Prejuízo do exercício - - (39.406) (39.406)
Saldos em 31 de  

109.100  30.800 

As Demonstrações Financeiras na íntegra, acompanhadas de suas Notas Explicativas e o Relatório dos Auditores Independentes, encontram-se à disposição dos interessados na Sede da Companhia.

Contadora: CRC SP - 248851/0-3

Balanço Patrimonial - ATIVO 31/12/2017 31/12/2016
Ativo Circulante  3.994.123   4.250.090 
Caixa / Bancos  7.406   14.893 
Aplicações Financeiras  3.538.553   3.813.815 
Contas a Receber - Clientes  186.742   189.997 
Estoques  239.968   226.419 
Despesas Antecipadas  21.454   4.966 

Ativo Não Circulante  804.163   725.863 
Depósitos Judiciais  130.536   128.383 
Investimentos  729   729 
Imobilizado  1.223.496   1.156.251 
(-) Depreciação Acumulada  (550.598)  (559.500)

TOTAL ATIVO  4.798.286   4.975.953 

Balanço Patrimonial - PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016
Passivo Circulante  449.388   478.334 
Salários e Encargos Sociais  39.077   36.367 
Impostos e Contribuições  59.685   72.976 
Dividendos a Pagar  343.756   364.491 
Outras contas  6.870   4.500 

Patrimônio Líquido  4.348.898   4.497.619 
Capital Social  1.171.750   1.171.750 
Reservas de Capital  20.214   20.214 
Reservas CM Especial Lei 8200/91  (260.088)  (260.088)
Reserva Legal   639.127   570.376 
Reserva de Lucros  2.777.895   2.995.367 

TOTAL PASSIVO E PL  4.798.286   4.975.953 

Demonstração do Resultado do Exercício 31/12/2017 31/12/2016
Receita Operacional Líquida  2.390.517   2.302.911 
(-) Custo do Serviços Prestados  (291.225)  (257.334)
Lucro Bruto  2.099.292   2.045.577 
(-) Despesas Gerais Adm.  (760.814)  (699.085)
Lucro Líquido Operacional  1.338.478   1.346.492 
(+/-) Receita/Despesa Financeira  407.083   510.014 
Lucro Líquido Antes IR  1.745.561   1.856.506 
(-) Imposto Renda/Contribuição Social  (370.535)  (398.541)
Lucro Líquido  1.375.026   1.457.965 
Demonstrações Lucros/Prejuízos Acumulados 31/12/2017 31/12/2016
Saldo Anterior Lucros  2.995.367   3.170.228 
Resultado Exercício  1.375.026   1.457.965 
Constituição de Reserva  (68.751)  (72.898)
Lucros/Dividendos Distribuídos  (1.523.747)  (1.559.928)
Lucros Acumulados  2.777.895   2.995.367 

Maria Cristina Milani Borghi - Diretora - CPF 016.852.098-23 • João Correia de Campos Filho - CT CRC 1SP 128844/O-9 - CPF 016.805.158-37

Demonstração do Fluxo de Caixa
(A) Das Atividades Operacionais 31/12/2017
(+) Recebimentos de Clientes 2.489.183

(-) Pagamento a fornecedores em geral (372.165)
(-) Pagamentos a empregados, autônomos e diretores (345.878)
(-) Pagamentos de encargos sociais (118.242)
(-) Pagamentos dos custos de produtos agro-partoris vendidos (22.562)
(-) Pagamentos de obrigações tributárias (165.888)
(-) Pagamentos de impostos a recuperar/compensar (60.569)
(-) Pagamentos de impostos sobre vendas/receitas (90.101)

Notas Explicativas: 1) As Demonstrações Contábeis foram elaboradas 
de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no Brasil, com base 
nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e nos pronun-
ciamentos contábeis emitidos pelo CPC. Conforme requerido pela Lei nº 
11.638/07, a Sociedade adotou o procedimento de preparar a Demonstra-
ção do Fluxo de Caixa (DFC). 2) A contabilização das contas foi realizada 
pelo regime de competência, observadas as normas da legislação tributária 
vigente. 3) As depreciações foram calculadas às taxas usuais previstas na 
legislação vigente. 4) O Capital Social no valor de R$ 1.171.750,00 encon-
tra-se totalmente subscrito e integralizado, sendo representado por 833.000 
ações sem valor nominal, emitidas na forma “Nominativas”.

(-) Pagamentos de despesas administrativas (73.062)
(-) Pagamentos por conta de exercício seguinte (6.192)
(-) Pagamentos de IR e CS (323.492)
Fluxo de Caixa de Atividade Operacionais  1.261.732 
(B) Atividades de Investimentos 
(C) Atividades de Financiamento: (-) Lucros Distribuídos (1.179.990)
(-) Dividendos Pagos (364.491)
Fluxo de Caixa de Atividade Financiamentos (1.544.481)
Aumento Líquido no Caixa (A + B + C)  (282.749)
(D) Caixa e Equivalentes no Início do Período 3.828.708
(E) Caixa e Equivalentes no Final do Período 3.545.959
Aumento Líquido do Caixa (E - D)  (282.749) 

Borghi Agrícola e Comercial S/A
C.N.P.J. 46.019.204/0001-75
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições da Lei 6.404/76, com alterações da Lei nº 11.638/07 e Lei nº 11.941/09, submetemos a apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis encerradas em 2017 e 2016 em 
reais. Colocamo-nos a disposição para os esclarecimentos que julgarem necessários. Campinas, 22 de Março de 2.018.

Aos Administradores, Pró-Saúde Associação Benefi cente de As-
sistência Social e Hospitalar - UPA - Porte II - Dra. Corasi Alves de 
Andrade - Mogi das Cruzes/SP. Opinião: Examinamos as demonstra-
ções fi nanceiras da Pró-Saúde Associação Benefi cente de Assistência 
Social e Hospitalar – UPA - Porte II - Dra. Corasi Alves de Andrade 
– Mogi das Cruzes/SP (entidade) que compreende o balanço patrimonial, 
em 31 de dezembro de 2.017, e as respectivas demonstrações do resul-
tado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos 
fl uxos de caixa para o exercício fi ndo naquela data, bem como as corres-
pondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras acima refe-
ridas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a 
posição patrimonial e fi nanceira da entidade em 31 de dezembro de 2.017, 
o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o exer-
cício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Base para opinião sem ressalva: Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
fi nanceiras”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com 
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional 
do Contador e nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audito-
ria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião sem 
ressalva. Responsabilidade da administração e da governança pelas 
demonstrações fi nanceiras: A administração da Entidade é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi nan-
ceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 

elaboração de demonstrações fi nanceiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude e erro. Na elaboração das de-
monstrações fi nanceiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicá-
vel, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso 
dessa base contábil na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a não 
ser que a administração pretenda cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com respon-
sabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
fi nanceiras. Responsabilidade do auditor pela auditoria das demons-
trações fi nanceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de 
que as demonstrações fi nanceiras, tomadas em conjunto, estão livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria sempre detec-
tam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quan-
do, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com 
base nas referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras de auditoria, exercemos 
julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da au-
ditoria. Além disso: • Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção rele-
vante nas demonstrações fi nanceiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropria-
da e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 

de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles inter-
nos, conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais. • 
Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 
para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstân-
cias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia 
dos controles internos da Entidade. • Avaliamos a adequação das políticas 
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respec-
tivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequa-
ção do uso, pela administração, da base contábil de continuidade opera-
cional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 
relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 
signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional da En-
tidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações fi nanceiras ou incluir modifi cação em nossa opinião, 
se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão funda-
mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relató-
rio. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não 
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras representam as corres-
pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 
de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive 
as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi -
camos durante nossos trabalhos.

Mogi das Cruzes, 23 de Março de 2.018.
LM Auditores Associados Robson Penha de Oliveira
CRC 2SP018.611/O-8 CRC SP 265.102/O-4

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
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