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Acesso Soluções de Pagamento S.A.
CNPJ/MF nº 13.140.088/0001-99 - NIRE nº 35300469844

Edital de Convocação Para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os acionistas da Acesso Soluções de Pagamento S.A. 
(“Companhia”) convocados para se reunirem em AGE a ser realizada no 
dia 14/03/18, às 9h, na sede da Companhia, em SP/SP, na Rua Cardeal 
Arcoverde, nº 2.365, 10º andar (parte), Pinheiros, para deliberarem: (i) 
alteração do endereço da sede; (ii) criação do componente de Ouvidoria; 
e (iii) alteração do Estatuto Social da Companhia a fim de cumprir as 
exigências feitas pelo Banco Central do Brasil no âmbito do procedimento 
de aprovação da Companhia como instituição de pagamento. Gustavo 
Heilberg, na forma do “caput” do Artigo 123, da Lei 6.404/76 e do §1º 
do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia. (06, 07 e 08/03/2018)

MAPFRE PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ nº 04.046.576/0001-40

ERRATA
Em nossa publicação das Demonstrações Financeiras no Diário Oficial 
Estado de São Paulo e Jornal Diário Comercial em 28 de Fevereiro de 
2018, no quadro:
Demonstrações dos fluxos de caixa - Método Indireto, onde se lê:

2017
Outros Ativos (542)
Débitos de operação com seguros e resseguros 3.883
Depósitos de terceiros 2.262
LEIA-SE

2017
Outros Ativos 1.996
Débitos de operação com seguros e resseguros 533
Depósitos de terceiros 1.966

G30 PARTICIPAÇÕES S.A
CNPJ/MF nº12.822.076/0001-81 - NIRE 35300386191

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2018
O Conselho de Administração convoca os acionistas para AGO/E a reali -
zar-se na sede da empresa, Estrada da Boiada, 478, sobreloja, Jardim
Amé   rica, Vinhedo/SP, CEP 13280-000, dia 07/04/2018, às 9h00, em pri-
meira convocação, com quórum que representa a maioria do capital votan-
te da Companhia, ou em última convocação às 9h30, com o quórum que
estiver presente, a fim de discutirem e deliberarem sobre as seguintes ma -
térias: I) Aprovação do Balanço Patrimonial e das Demonstrações Finan -
ceiras da Sociedade, referentes ao Exercício Social encerrado em
31/12/2017; II) Eleição dos membros e composição dos Conselhos Fis cal
e de Administração da Companhia; III) Deliberar, aprovando ou rejeitando
as propostas de venda da empresa controlada, no caso a G30 Telecom
Serviços em Telecomunicações Ltda., CNPJ 12.538.334/0001-00; IV)
Outros assuntos de interesse da Companhia. Vinhedo/SP, 02/03/2018.

LUIZ CARLOS DA CUNHA COLOMBO - Presidente

PRUDENCO COMPANHIA 
PRUDENTINA DE DESENVOLVIMENTO 

C.N.P.J.(M.F.) Nº. 48.812.648/0001-99 
EXTRATO DE CONTRATOS/ADITAMENTO 

Contratada: Nelma Aparecida Gomes de Oliveira ME, Objeto: grama em 
placas tipo batatais, Prazo: 12 meses; Pregão 37/17; Valor: R$ 
516.227,94, Data: 23/02/18.Contratada: Viveiro Portal das Mudas LTDA 
ME, Objeto: cerca viva, Prazo: 12 meses; Pregão 37/17; Valor: R$ 
55.127,40, Data: 23/02/18.EXTRATO ADITAMENTO CONTRATO 
(reequilíbrio econômico financeiro): Lara Combustíveis EIRELI EPP, 
Objeto: aquisição de gasolina; Contrato: 1/18; Data: 27/02/18; Valor: R$ 
3,93/litro.Rua Dr. José Foz, 126, (18)3226-0055. Presidente 
Prudente/SP, 02.03.18-Mateus Martins Godoi-Diretor Presidente. 

QUANTIX - COMÉRCIO,
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ/MF nº 34.286.138/0001-10
CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO DE QUOTISTAS

Ficam os Senhores quotistas da Quantix - Comércio, Importação 
e Exportação Ltda. convocados para se reunir em Reunião de 
Quotistas, a ser realizada em 15 de março de 2018, às 10h00, 
na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda 
Jaú, 1742, 7º Andar, Jardim Paulista, CEP 01420-002
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (a) Alteração da forma 
de representação da sociedade perante terceiros, de forma a permitir 
que a Sociedade seja administrada por administradores sócios ou 
não sócios; (b) Eleição dos administradores; (c) Outros assuntos 
de interesse da Sociedade. São Paulo, 05 de março de 2018. 
Administradora: Luzia da Motta Lamberte.

ELEIÇÕES SINDICAIS 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

Aviso Resumido 
Sindicato Rural de Quatá/SP - CNPJ n.º 47.609.128/0001-10 - Rua 
Tertuliano Roncada, n.º 285 – Pedregal – CEP: 19780-000 - cidade de 
Quatá - Estado de São Paulo – ELEIÇÕES – AVISO RESUMIDO. Em 
1ª (primeira) convocação, no dia 21 de março de 2018, no período de 
09h00min às 16h00min, na sede desta entidade, será realizada  
ELEIÇÃO para composição da Diretoria, Conselho Fiscal, Delegados 
Representantes ao Conselho da Federação da Agricultura do Estado de 
São Paulo a que está filiada esta entidade, bem como Suplentes, 
ficando aberto o prazo de 04 (quatro) dias para registro de chapas, que 
correrá a contar do dia seguinte da publicação deste aviso. O Edital de 
Convocação da Eleição encontra-se afixado em mural na sede deste 
Sindicato Rural de Quatá/SP. Quatá/SP, dia 05 de março de 2018. Jose 
Álvaro Brites - Diretor Presidente do Sindicato Rural de Quatá/SP 

Nacional Comercial Hospitalar Ltda.
CNPJ/MF nº 52.202.744/0001-92 – NIRE 35.202.269.841

20ª Alteração do Contrato Social para Transformação da Sociedade Limitada Nacional Comercial Hospitalar Ltda. em Sociedade Anônima, sob a denominação de Nacional Comercial Hospitalar S.A.
Pelo presente instrumento, (1) José Cabrera, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, 
empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.104.074-SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 
375.428.778-87, residente e domiciliado no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Av. Costábile 
Romano, nº 250 – HC 04, bairro Ribeirânia, CEP 14096-030; e (2) Neusa Novas Cabrera, brasileira, casada sob o 
regime de comunhão universal de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 6.635.007-SSP/SP 
e inscrita no CPF/MF sob o nº 062.578.378-63, residente e domiciliada no Município de Ribeirão Preto, Estado de 
São Paulo, na Av. Costábile Romano, nº 250 – HC 04, bairro Ribeirânia, CEP 14096-030; únicos sócios da Nacional 
Comercial Hospitalar Ltda., sociedade empresarial limitada, com sede no Município de Ribeirão Preto, Estado de 
São Paulo, na Avenida Doutor Celso Charuri, nº 7.500, bairro Jardim Manoel Penna, CEP 14098-515, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 52.202.744/0001-92, com seus atos constitutivos registrados perante a Junta Comercial do 
Estado de São Paulo sob o NIRE nº 35.202.269.841 (“Sociedade” ou “Companhia”), decidem celebrar esta 20ª 
alteração ao contrato social da Sociedade, nos seguintes termos e condições: 1. Transformação: 1.1. Transforma-
ção. Os sócios, por unanimidade, e nos termos dos arts. 1.113, 1.114 e 1.115 do Código Civil, resolvem transformar 
o tipo jurídico da Sociedade, de sociedade limitada para sociedade anônima, que passará a ser denominada 
Nacional Comercial Hospitalar S.A. 1.2. Conversão. Em consequência das deliberações acima, os acionistas 
resolvem, por unanimidade, aprovar a conversão da totalidade das quotas representativas do capital social da 
Companhia em igual número de ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. Dessa forma, o capital social 
da Companhia, totalmente subscrito e integralizado, no montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), passará 
a ser representado por 500.000 (quinhentas mil) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, distribuídas 
entre os acionistas da Companhia, conforme boletim de subscrição constante do Anexo II. 1.3. Diretoria. Tendo 
em vista a transformação aprovada na Cláusula 1.1, os acionistas decidem eleger como membros da Diretoria, com 
mandato de 1 (um) ano contado a partir da presente data, sendo permitida a reeleição, o Sr. José Cabrera, acima 
qualifi cado, para o cargo de Diretor Presidente, e a Sra. Neusa Novas Cabrera, acima qualifi cada, para o cargo de 
Diretora sem designação específi ca. 1.3.1. Os Diretores ora eleitos declaram, sob as penas da lei, que não estão 
impedidos de exercer a administração da Companhia por lei especial ou condenados por crime falimentar, de pre-
varicação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade ou a 
pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. 1.3.2. Os Diretores ora eleitos 
tomam posse de seus respectivos cargos nesta data mediante assinatura dos termos de posse correspondentes 
lavrados no livro de atas de reuniões da Diretoria, em tudo idênticos aos Anexos III e IV à presente. 2. Aumento 
de Capital Social: 2.1. Aumento de Capital – Capitalização de Lucros. Os acionistas, por unanimidade, resol-
vem aumentar o capital social da Companhia que passa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para 
R$ 29.565.674,62 (vinte e nove milhões quinhentos e sessenta e cinco mil seiscentos e setenta e quatro reais e 
sessenta e dois centavos), representando, portanto um aumento de R$ 29.065.674,62 (vinte e nove milhões e 
sessenta e cinco mil seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), mediante a capitalização de 
parte dos lucros acumulados da Companhia em valor equivalente ao referido aumento de capital, conforme balanço 
patrimonial da Companhia referente ao período fi ndo em 30.11.2017, sem modifi cação do número de ações de 
emissão da Companhia, nos termos do art. 169, § 1º da Lei nº 6.404/76. 2.2. Aumento de capital – Contribuição 
de quotas ao Capital Social. Ato subsequente, os acionistas resolvem, por unanimidade, realizar novo aumento 
do capital social que passa de R$ 29.565.674,62 (vinte e nove milhões quinhentos e sessenta e cinco mil seiscen-
tos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos) para R$ 30.515.674,62 (trinta milhões quinhentos e quinze 
mil seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), representando, portanto, um aumento de 
R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), mediante a emissão de 950.000 (novecentos e cinquenta mil) 
novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
fi xado nos termos do art. 170, § 1º, I, da Lei nº 6.404/76. As novas ações da Companhia ora emitidas são totalmente 
subscritas e integralizadas neste ato pelo acionista José Cabrera, acima qualifi cado, mediante a conferência ao 
capital social da Companhia de 500.000 (quinhentas mil) quotas de emissão da MCM Comercial Ltda. – EPP, 
sociedade limitada, com sede na Cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Rua dos Aimorés, nº 
3.075, Bairro Preto, CEP 30.140-073, inscrita CNPJ/MF sob o nº 26.677.851/0001-67, de sua titularidade, pelo 
preço de emissão de R$ 950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais), nos termos do Boletim de Subscrição que 
integra o Anexo V. 2.2.1. A acionista Neusa Novas Cabrera renuncia expressamente ao seu direito de preferência 
na subscrição das ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, emitidas nos termos da Cláusula 2.2. 3. Esta-
tuto Social: 3.1. Estatuto. Em decorrência das deliberações acima, os acionistas resolvem aprovar o estatuto 
social da Companhia, que, devidamente rubricado por todos os acionistas, passa a integrar o presente instrumento 
como Anexo I, o qual passa a reger a Companhia a partir desta data. 3.2. Demais Providências. Os acionistas 
conferem aos Diretores todos os poderes necessários para formalizar o registro da transformação da Sociedade 
perante os órgãos competentes, incumbindo-os também das demais providências necessárias. E, assim, por esta-
rem justos e contratados, os acionistas assinam o presente instrumento em 3 (três) vias, de igual teor e forma. 
Ribeirão Preto, 11 de janeiro de 2018. Sócios: José Cabrera; Neusa Novas Cabrera. Visto do Advogado: José 
Eduardo de Araújo Marretti – OAB/SP 284.024 Anexo I – Estatuto Social da Nacional Comercial Hospitalar 
S.A. Capítulo I – Denominação, Sede, Duração e Objeto Social: Artigo 1º. A Nacional Comercial Hospitalar 
S.A. é uma sociedade por ações de capital fechado que se rege pelo presente estatuto social e pela legislação 
aplicável, tendo sede e foro no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Avenida Doutor Celso Charuri 
nº7.500, bairro Jardim Manoel Penna, CEP 14098-515. Artigo 2º. A Companhia poderá abrir fi liais, escritórios ou 
representações em qualquer localidade do território brasileiro ou do exterior, mediante deliberação da Diretoria. 
Artigo 3º. A Companhia tem como objeto social o comércio atacadista de medicamentos farmacêuticos, materiais 
hospitalares, médico, odontológico, ortopédico e produtos saneantes domissanitários. Artigo 4º. O prazo de dura-
ção da Companhia é indeterminado e essa iniciou suas atividades em 3 de janeiro de 1983. Capítulo II – Capital 
Social: Artigo 5º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e integralizado é de R$ 30.515.674,62 (trinta 
milhões quinhentos e quinze mil seiscentos e setenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), dividido em 
1.450.000 (um milhão, quatrocentas e cinquenta mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Artigo 6º. 
Cada ação ordinária confere ao seu titular o direito a um voto nas deliberações das Assembleias Gerais. Parágrafo 
Único. É vedada a emissão de partes benefi ciárias pela Companhia. Capítulo III – Assembleia Geral: Artigo 7º. 
A assembleia geral será convocada, instalada e deliberará na forma da Lei. A Assembleia Geral da Companhia 
deverá se reunir, ordinariamente, pelo menos uma vez ao ano dentro dos 4 (quatro) primeiros meses seguintes ao 
término de cada exercício social e, extraordinariamente, sempre e à medida que o interesse social da Companhia 
exigir. Parágrafo Único. O Diretor Presidente deverá presidir a Assembleia Geral e indicar o secretário. Na ausên-
cia ou impedimento do Diretor Presidente, o Presidente da Assembleia será escolhido pela maioria dos acionistas 
presentes à Assembleia. Capítulo IV – Administração: Artigo 8º. A administração da Companhia competirá à 
Diretoria, que será composta por 2 (dois) membros, sendo 1 (um) Diretor Presidente, 1 (um) Diretor sem designa-
ção específi ca, eleitos com mandato de 1 (um) ano, sendo permitida a reeleição. Parágrafo Primeiro. Os membros 
da Diretoria serão investidos de seus cargos mediante assinatura do termo de posse lavrado no Livro de Atas de 
Reuniões da Diretoria, dispensada qualquer garantia de gestão, e deverão permanecer investidos de seus cargos 
até a posse de seus sucessores, exceto se de outra forma deliberado pela Assembleia Geral. Parágrafo Segundo. 
Caso ocorra a vacância dos membros da Diretoria, os mesmos deverão ser substituídos por Assembleia Geral 
convocada para esse fi m. Parágrafo Terceiro. A remuneração dos Diretores será fi xada pela Assembleia Geral. 
Artigo 9º. A Diretoria reunir-se-á sempre que os interesses sociais o exigirem, mediante convocação de qualquer 
dos Diretores. Parágrafo Primeiro. As reuniões da Diretoria são instaladas com a presença de, ao menos, a maio-
ria de seus membros. Parágrafo Segundo. Será considerado presente à reunião o membro que tiver apresentado 
voto por escrito, entregue por outro membro ou enviado à Companhia previamente à reunião, admitida a presença 
por conferência telefônica ou outros sistemas de comunicações similares. Parágrafo Terceiro. Serão dispensadas 
as formalidades de convocação se estiverem presentes todos os membros, admitida, para este fi m, a verifi cação 
de presença mediante a apresentação de votos por escrito entregues por outro membro ou enviados à Companhia 
previamente à reunião. Parágrafo Quarto. Nas reuniões, a Diretoria deliberará por unanimidade de votos, cabendo 
a cada Diretor um voto. Parágrafo Quinto. Serão lavradas atas das reuniões de Diretoria no livro de Atas das 
Reuniões de Diretoria, as quais deverão ser assinadas pelos Diretores. Artigo 10. A representação da Companhia 
perante terceiros será feita por qualquer dos Diretores isoladamente, ou ainda por 1 (um) procurador constituído 
nos termos do parágrafo abaixo. Parágrafo Único. As procurações outorgadas em nome da Companhia serão 
emitidas por prazo determinado, com exceção daquelas contendo poderes de natureza “ad judicia” e “ad judicia et 
extra”, que o serão por prazo indeterminado. As procurações outorgadas pela Companhia devem ser assinadas por 
2 (dois) Diretores. Artigo 11. Qualquer ato estranho ao objeto social e aos negócios da Companhia praticados por 
acionistas, Diretores, procuradores ou empregados da Companhia, como, por exemplo, avais, fi anças, endossos e 

outras garantias, são expressamente proibidos e deverão ser inefi cazes perante a Companhia e terceiros, exceto 
se prévia e expressamente autorizado neste Estatuto Social ou pela Assembleia Geral. Do Conselho Fiscal Artigo 
12. Caso instalado, o Conselho Fiscal da Companhia será composto por 3 (três) membros efetivos e igual número 
de suplentes, ao qual competirão as atribuições previstas em lei. Parágrafo Primeiro – O funcionamento do Con-
selho Fiscal não será permanente, sendo instalado pela Assembleia Geral, a pedido de acionistas nos termos do 
art. 161 da Lei nº 6.404/76. Parágrafo Segundo – O pedido de funcionamento do Conselho Fiscal poderá ser for-
mulado em qualquer Assembleia, ainda que a matéria não conste do edital de convocação. Parágrafo Terceiro – A 
Assembleia que receber pedido de funcionamento do Conselho Fiscal e instalar o órgão deverá eleger os seus 
membros e fi xar-lhes a remuneração. Capítulo V – Exercício Social, Balanço e Lucros: Artigo 13. O exercício 
social iniciar-se-á no dia 1 de janeiro de cada ano e terminará no dia 31 de dezembro do mesmo ano. Ao fi nal de 
cada exercício social, serão levantados pela Diretoria o balanço geral, as demonstrações de resultado e os relató-
rios da administração. Artigo 14. Ao fi m de cada exercício, ou em períodos intermediários a serem determinados 
pela Diretoria, será levantado um balanço geral, observadas as disposições legais vigentes. Os lucros líquidos 
apurados em cada exercício ou em intervalos intermediários, após as deduções legais, terão destinação que for 
determinada pela Assembleia Geral. Parágrafo Primeiro. Do lucro líquido do exercício, obtido após a dedução de 
que trata o caput deste Artigo, destinar-se-á 5% (cinco por cento) para a reserva legal, até atingir 20% (vinte por 
cento) do capital social integralizado. O restante terá a destinação que lhe for determinada pela Assembleia Geral, 
assegurado aos acionistas o direito ao recebimento de um dividendo anual obrigatório não inferior a 15% (quinze 
por cento) do lucro líquido do exercício. Parágrafo Segundo. A qualquer tempo, a Assembleia Geral também 
poderá deliberar a distribuição de dividendos intermediários, a conta de lucros acumulados ou de reservas de 
lucros existentes no último balanço anual ou semestral. Parágrafo Terceiro. Por deliberação do Assembleia Geral, 
poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou creditados ao valor do 
dividendo obrigatório, com base no art. 9º, § 7º, da Lei nº 9.249/95. Capítulo VI – Solução de Disputas Artigo 15. 
As partes desde já concordam que todo e qualquer litígio ou controvérsia originário ou decorrente deste estatuto 
social, inclusive aqueles relativos à sua existência, validade, efi cácia, cumprimento, interpretação ou rescisão e 
suas consequências (“Disputas”), será defi nitivamente decidido por arbitragem, nos termos da Lei nº 9.307/96, e 
de acordo com as disposições a seguir. Artigo 16. Qualquer Disputa deverá ser submetida à arbitragem perante a 
Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem Ciesp/Fiesp (“Câmara”), de acordo com o Regulamento de Arbi-
tragem em vigor à época da apresentação do requerimento de arbitragem (“Regulamento”), exceto no que este for 
modifi cado pelas disposições a seguir ou vier a ser alterado por acordo entre as Partes. Parágrafo Primeiro. A 
arbitragem deverá ser conduzida no idioma português. A arbitragem terá sede na cidade de São Paulo, Estado de 
São Paulo, onde o laudo arbitral deverá ser proferido, sendo vedado o julgamento por equidade. Parágrafo 
Segundo. O tribunal arbitral será composto por 3 (três) árbitros (“Tribunal Arbitral”), sendo um indicado pelo 
requerente, ou requerentes, conjuntamente; e outro, pelo requerido, ou requeridos, conjuntamente. Os dois árbitros 
indicados pelas partes deverão indicar o terceiro árbitro, que presidirá o Tribunal Arbitral. Caso qualquer das partes 
ou os árbitros indicados por elas deixem de proceder à indicação do respectivo árbitro, esta será realizada de 
acordo com o Regulamento. Parágrafo Terceiro. Todos os custos e despesas relativos ao procedimento arbitral 
serão divididos e pagos equitativamente pelas partes durante o procedimento. O laudo arbitral deverá, ao fi nal, 
atribuir à parte perdedora, ou a ambas as partes, na proporção do sucesso de seus pedidos, os custos e despesas 
da arbitragem, incluindo honorários sucumbenciais. Outras despesas incorridas individualmente pelas Partes por 
seu exclusivo critério, tais como honorários contratuais de advogados, não deverão ser objeto de reembolso. Pará-
grafo Quarto. Sem prejuízo da presente cláusula arbitral, as Partes elegem o foro da cidade de São Paulo, Estado 
de São Paulo– renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja – para processar e julgar quaisquer 
demandas relativas à concessão de medidas cautelares e de urgência, anteriormente à constituição do Tribunal 
Arbitral. A concessão de qualquer medida de urgência deverá ser imediatamente informada pela parte requerente 
da medida à Câmara e poderá ser confi rmada, modifi cada ou suspensa pelo Tribunal Arbitral tão logo este seja 
constituído. Parágrafo Quinto. Uma vez devidamente constituído, o Tribunal Arbitral deterá competência exclusiva 
para a apreciação de quaisquer medidas cautelares ou de urgência. Parágrafo Sexto. O laudo arbitral será fi nal e 
resolverá defi nitivamente a Disputa entre as partes objeto da arbitragem e, tal como quaisquer ordens ou medidas 
determinadas pelo Tribunal Arbitral, vinculará as Partes e seus sucessores, podendo ser objeto de execução 
perante qualquer foro que tenha jurisdição sobre a matéria, as Partes ou bens relevantes. Parágrafo Sétimo. A 
arbitragem será confi dencial e as Partes não deverão revelar a nenhum terceiro nenhuma informação ou documen-
tação apresentada na arbitragem que não seja de domínio público, ou provas ou materiais produzidos em razão da 
arbitragem, ou qualquer ordem ou laudo proferido na arbitragem, exceto, e apenas na medida em que tal revelação: 
(i) decorra de força de lei ou regulamentação; (ii) vise a proteger um direito; (iii) seja necessária para a execução 
judicial do laudo arbitral; ou (iv) seja necessária para a obtenção de aconselhamento legal, regulatório, fi nanceiro, 
contábil ou similares. Todas e quaisquer controvérsias relativas à confi dencialidade objeto desta cláusula deverão 
ser decididas pelo Tribunal Arbitral. Capítulo VII – Dissolução: Artigo 17. Na hipótese de dissolução da Compa-
nhia, os acionistas deverão nomear um liquidante em Assembleia Geral e determinar as condições da liquidação. 
Anexo II – Boletim de Subscrição : Em 11 de janeiro de 2018 foi aprovada a transformação da sociedade Nacio-
nal Comercial Hospitalar Ltda. em sociedade anônima, por acionistas representando a totalidade do capital social 
da Companhia, com a consequente emissão de 500.000 (quinhentas mil) ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, distribuídas entre os acionistas da seguinte forma:

Acionista

Número 
de Ações 

Subscritas

Valor 
das Ações 
Subscritas

José Cabrera, brasileiro, casado sob o regime de comunhão universal de bens, 
empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 5.104.074-SSP/SP e ins-
crito no CPF/MF sob o nº 375.428.778-87, residente e domiciliado no Município 
de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo na Av. Costábile Romano, nº 250 – HC 
04, bairro Ribeirânia, CEP 14096-030. 450.000 R$ 450.000,00

Neusa Novas Cabrera, brasileira, casada sob o regime de comunhão universal 
de bens, empresária, portadora da Carteira de Identidade RG nº 6.635.007-
SSP/SP e inscrita no CPF/MF sob o nº 062.578.378-63, residente e domiciliada 
no Município de Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, na Av. Costábile Romano, 
nº 250 – HC 04, bairro Ribeirânia, CEP 14096-030. 50.000 R$ 50.000,00

Acionistas Subscritores: José Cabrera, Neusa Novas Cabrera. Anexo V – Boletim de Subscrição: Em 11 de 
janeiro de 2018 foi aprovado o aumento de capital da Nacional Comercial Hospitalar S.A., em R$ 950.000,00 (nove-
centos e cinquenta mil reais), mediante a emissão de 950.000 (novecentos e cinquenta mil) novas ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,00 (um real) cada uma. As ações ora emitidas foram 
totalmente subscritas e integralizadas nesta data nos termos abaixo estabelecidos:

Acionista

Número 
de Ações 

Subscritas

Preço de 
Emissão 

das Ações 
Subscritas

Valor Integralizado 
Forma de Integralização

José Cabrera, brasileiro, casado sob 
o regime de comunhão universal de 
bens, empresário, portador da Carteira 
de Identidade RG nº 5.104.074-SSP/
SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 
375.428.778-87, residente e domiciliado 
na Av. Costábile Romano, nº 250 – HC 
04, bairro Ribeirânia, CEP 14096-030, 
na Cidade de Ribeirão Preto, Estado de 
São Paulo 950.000 R$ 950.000,00

As ações ora emitidas são totalmente 
integralizadas neste ato mediante a 

conferência ao capital social da Compa-
nhia de 500.000 (quinhentas mil) quotas 

de emissão da MCM COMERCIAL 
LTDA. – EPP, sociedade limitada, com 

sede no Município de Belo Horizonte, 
Estado de Minas Gerais, na Rua dos 
Aimorés, nº 3.075, Bairro Preto, CEP 

30.140-073, inscrita CNPJ/MF sob o nº 
26.677.851/0001-67, de titularidade do 

acionista subscritor

José Cabrera – Acionista Subscritor. Junta Comercial do Estado de São Paulo. Certifi co o registro sob o nº 
80.683/18-6 e NIRE 35.300.513.584 em 14/02/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves – Secretária Geral.
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