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Prejuízos da pecuária com paralisação
passam de R$ 3 bi, diz ministro
O ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi,
disse na quarta-feira (30), que o prejuízo no setor da pecuária com a paralisação dos caminhoneiros alcança
mais de R$ 3 bilhões. Segundo ele, o
número é da Associação Brasileira de
Proteína Animal.
“Isso é um crescente porque já
haviam sido abatidos ou descartados
64 milhões de aves, entre pintinhos
de um dia e ovos que já estavam para
eclodir e com a mortandade que está
acontecendo nas granjas, já que falta
alimentos [para os animais]”, disse o
ministro, após participar de uma mesa

no Fórum de Investimentos Brasil
2018, na capital paulista. “Eles [representantes de associações do setor]
me relataram que os suínos e as aves
estão sendo alimentados de forma
aquém de suas necessidades”, falou.
Segundo Maggi, os prejuízos,
“com certeza”, serão ainda maiores
no setor. “Não tenho dúvida de que
os prejuízos nesse setor serão na casa
dos bilhões e bem para cima”, disse.
Na terça-feira (29), o ministro
havia dito que será necessário que o
governo ajude os produtores que tiveram muitas perdas com a paralisação dos caminhoneiros. Hoje, ele

disse ter conversado com diretores do
Banco do Brasil e que serão criados
mecanismos para “que esse setor não
entre em colapso”. Isso envolverá,
segundo ele, não somente os produtores, mas provavelmente também as
processadoras e as cooperativas.
“O Banco do Brasil já disse que,
todos aqueles que têm dificuldades
nesses setores, que têm investimentos em custeio, eles serão prorrogados para a última parcela que ele tem.
Por exemplo, se ele tem um financiamento de investimento que vence em
2026 e ele tem um problema este ano,
ele pode solicitar agora e pagará essa

parcela, com os mesmos juros contratados, em 2027. E o custeio também será feito assim”, falou.
Segundo ele, o governo não pretende e não tem condições de colocar
“dinheiro novo nesse processo” de
ajuda ao setor. “O que temos que fazer é olhar para dentro do nosso Plano Safra e vários programas e buscar
substituir um programa para socorrer
outro que é mais emergencial. Temos
que dar um jeito de fazer isso”.
O ministro comentou também
sobre o resultado do Produto Interno Bruto (PIB), que teve alta de 0,4%
no primeiro trimestre de 2018, na

comparação com o último trimestre
de 2017. Para o ministro, o resultado
foi puxado “como sempre” pelo setor agropecuário.
“No primeiro trimestre é onde
pega a nossa colheita de verão. A
maior parte da safra brasileira de
grãos é colhida neste trimestre. A soja
teve uma recuperação de preços por
dois motivos: pela defasagem do real
perante o dólar e também pela Argentina, onde houve uma queda substancial”, falou ele.
“Mas eu não creio que vamos
repetir essa performance no trimestre seguinte porque vai pegar, exata-

mente, essa barrigada que estamos
tendo aqui com essa paralisação dos
caminhoneiros”.
Maggi falou também que o ministério irá lançar, em junho a marca Melhor do Agro. “Essa é uma
marca onde as pessoas vão colocar
os olhos e vão reconhecer como
sendo um produto brasileiro. Vários países têm isso e estamos seguindo nessa questão do agro”. Segundo
ele, cada produto brasileiro terá um
código, um QRCode, onde será possível, inclusive, ter conhecimento
sobre toda a cadeia do produto.
(Agencia Brasil)
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CNPJ nº 02.419.765/0001-96
Demonstrações Financeiras - (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
31/12/17 31/12/16
31/12/17 Fluxo de Caixa das
Ativos
31/12/17 31/12/16
31/12/17 Passivos
Atividades Operacionais
31/12/17 31/12/16
31/12/17
Circulante
87.096
18.923
94.699
Ativos Circulantes
46.758
24.835
59.874
(56.807) 13.036
(62.472)
Contas a pagar a fornecedores e outras 19.346
6.541
22.515 Lucro líquido do exercício
Caixa e equivalentes de caixa
12.233
2.661
14.163 Partes Relacionadas
Ajustes
em:
25.830
25.830
Contas a receber de clientes
Impostos e contribuições a recolher
4.465
1.724
6.246 Despesa de IR e contribuição social
reconhecida no resultado do exercício (2.849)
7.018
846
6.744
18.403
e outras
25.258
9.068
26.494 Obrigações trabalhistas e previdenciárias17.192
19.598
10.494
26.530
Empréstimos e financiamentos
5.160
5.160 Depreciação e amortização
Estoques
3.241
1.176
3.635
Adiantamentos de clientes
1.927
807
2.328 Redução ao valor recuperável
Despesas antecipadas
1.635
259
1.776 Parcelamentos fiscais
do ativo imobilizado
1.725
1.725
660
37.829
13.176
3.107
13.557 Valor residual do ativo imobilizado baixado2.675
Impostos a recuperar
2.526
4.318
11.145 Outras contas a pagar
30.575
13.693
34.207 Provisão (reversão) para créditos
Partes relacionadas
588
- Passivos Não Circulantes
de liquidação duvidosa
764
24
257
Provisões de reestruturação
500
1.355
Outros ativos
1.865
6.765
2.661 Provisão para benefícios a empregados 1.283
115
1.283 Créditos incobráveis
Equivalência patrimonial
43.142
3.456
Ativos Não Circulantes
578.489
148.944
584.098 Provisão para riscos tributários,
500
71
cíveis
e
trabalhistas
8.568
8.125
9.411 Provisão (reversão) de reestruturação
Realizável a longo prazo:
101
101
Parcelamentos fiscais
1.934 Provisão para benefícios a empregados
Depósitos judiciais
5.856
5.050
6.598
921
921
Partes Relacionadas
5.568
- Provisão para reserva de reposição
85
253
Imposto de renda e contribuição
Provisão para reserva de reposição
11.385
11.385 Baixa de ativo intangível
social diferidos
38.703
21.898
42.160 Empréstimos e financiamentos
8.839
8.839 Baixa de adiantamentos a
fornecedores incobráveis
326
507.576 141.163
515.066
Fundo de Reserva
10.701
10.701 Patrimônio Líquido
Capital social
549.819
59.976
549.819 Provisão (reversão) para riscos
Créditos diversos
215
215
120
237
203
Prejuízos acumulados
(42.243) 81.187
(42.243) tributários, cíveis e trabalhistas
1.419
1.418
Investimentos
240.687
25
16.662 Total atribuível aos controladores
507.576 141.163
507.576 Perda com variação cambial, líquida
11.308
31.335
11.137
Partes Relacionadas
17.177
17.177 Participação dos acionistas não
Redução (aumento) do capital circulante:
controladores no patrimônio
Imobilizado
233.773
88.199
458.980
(3.946)
1.415
(764)
líquido das controladas
7.490 Contas a receber de clientes
Estoques
(367)
256
1.246
Intangível
31.377
33.772
31.605 Total dos Passivos e
2.076
(567)
3.408
Total dos Ativos
625.247
173.779
643.972
Patrimônio Líquido
625.247 173.779
643.972 Impostos a recuperar
Outras contas a receber
5.299
3.536
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
Despesas antecipadas
1.326
502
1.323
Capital
Participação
Depósitos judiciais
(391) (3.438)
(109)
Capital
social a
Lucros
Total
não controladores
Partes Relacionadas
1.752
15
1.786
social Integralizar
acumulados
Controladores no PL das Controladas
Total PL Fundo de reserva
(788)
(788)
Saldos em 31 de Dezembro de 2015
59.976
68.151
128.127
128.127 Créditos diversos
19.976
(5.215)
19.976
Lucro líquido do exercício
13.036
13.036
13.036 Fornecedores
12.501
(539)
13.344
Saldos em 31 de Dezembro de 2016
59.976
81.187
141.163
141.163 Impostos e contribuições a recolher
1.325
549
(505)
Capitalização de Lucros acumulados
81.723
(81.723)
- Obrigações trabalhistas e previdenciárias 2.813
445
(899)
Acervo líquido cindido pela HAB
384.303
15.100
399.403
7.490
406.893 Adiantamentos de clientes
(742) (7.417)
(1.393)
Aumento de capital
150.000
(126.183)
23.817
23.817 Provisão para benefícios a empregados
(22)
Lucro líquido do exercício
(56.807)
(56.807)
(56.807) Partes Relacionadas LP
(3.138)
(3.138)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017
676.002
(126.183)
(42.243)
507.576
7.490
515.066 Outros passivos
9.213
539
6.315
Demonstração do Resultado para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
58.217
17.858
54.475
Controladora Consolidado Caixa aplicado nas operações:
Controladora Consolidado
31/12/17 31/12/16
31/12/17 Juros e encargos financeiros pagos
31/12/17 31/12/16
31/12/17
(1.510)
(1.510)
1.355
2.403
3.022 Pagamento de contingências
Receita Líquida de Serviços e Vendas 234.251 148.570
263.427 Receitas financeiras
(35)
(35)
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de
Custos dos Produtos Vendidos
IR e contribuição social pagos
(381) (5.196)
(1.941)
e Serviços Prestados
(90.892) (65.762)
(107.360) Renda e da Contribuição Social
(59.656) 20.054
(61.626) Caixa líquido gerado pelas
Lucro Bruto
143.359 82.808
156.067 Imposto de Renda e Contribuição Social
atividades operacionais
56.291
12.662
50.989
Receitas (Despesas) Operacionais
Correntes
(1.003) (5.187)
(2.927) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Com vendas
(57.822) (27.356)
(62.784) Diferidos
3.852
(1.831)
2.081 Caixa e equivalentes de caixa
Gerais e administrativas
(67.987) (29.602)
(84.786) Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (56.807) 13.036
(62.472) oriundos de cisão
255
255
Resultado de equivalência patrimonial (43.142)
(3.456) Atribuível aos
Aumento de participação em controladas(30.661)
(4.630)
- Empréstimos a partes relacionadas
Outras despesas operacionais, líquidas (31.744) (7.313)
(65.832) Acionistas controladores
(17.177)
(17.177)
Lucro (Prejuízo) Operacional
Acionistas não controladores
- Venda de Imobilizados
2.926
antes do Resultado Financeiro
(57.336) 18.537
(60.791) Lucro Líquido por Ação - R$
Aquisições de bens do ativo imobilizado (43.673) (17.259)
(82.410)
Resultado Financeiro
Básico
- Caixa líquido gerado pelas (aplicado
Despesas financeiras
(3.675)
(886)
(3.857) Diluído
nas) atividades de investimento
(91.256) (17.259)
(101.036)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017
(649)
1. Contexto Operacional: As principais atividades da Hotelaria AccorIn- e amortização acumuladas. As depreciações e amortizações são calcula- Pagamento de parcelamentos fiscais
23.291
23.291
vest Brasil S A são a exploração de atividades hoteleiras em geral, de bar, das pelo método linear a taxas que levam em consideração o tempo de Captações de empréstimos
restaurante, a prestação de serviços de gerenciamento e consultoria de vida útil estimado dos bens, ou de acordo com o prazo do contrato de loca- Captações de empréstimos
3.621
serviços hoteleiros em geral e de atividades turísticas e similares. A Com- ção; d. Investimentos: Os investimentos nas empresas controladas e co- - Partes Relacionadas
Amortização
de
empréstimos
panhia é controlada pela Accor I.P.B.V. (“Controladora”), que detém ligadas são avaliados pelo Método de Equivalência Patrimonial; e. Contas
- (11.500)
99,99% de participação em suas cotas, e tem sua Matriz localizada na a pagar Fornecedores: Registradas e mantidas no balanço pelo valor no- - Partes Relacionadas
Avenida das Nações Unidas, 7.815, 8º andar - Torre II, Pinheiros - São minal dos títulos, quando aplicável e representativo é calculado e apresen- Amortização de empréstimos
(5.072)
(5.072)
Paulo - SP. 2. Apresentação das demonstrações contábeis e princi- tado pelo valor presente de realização; f. Impostos e contribuições a re- e financiamentos
1.626
1.626
pais práticas contábeis adotadas:. As demonstrações financeiras da colher: As provisões para Imposto de Renda e Contribuição Social, consti- Juros sobre empréstimo
23.817
23.817
Companhia compreendem as demonstrações financeiras preparadas de tuídas em conformidade com a Legislação fiscal vigente; g. Empréstimos: Aumento de capital
(19.320)
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, identificadas como A Companhia possui a operação de financiamento junto a instituição finan- Dividendos pagos à minoritários
875
Controladora e Consolidado. As práticas contábeis adotadas no Brasil ceira, que viabilizou a construção de uma filial em Porto Alegre, registrado Dividendos recebidos
compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pelo valor provável de realização. O contrato foi assinado em 2014 e pos- Caixa líquido aplicado nas
44.537
(7.879)
23.693
pronunciamentos técnicos e as orientações e interpretações emitidos pelo sui prazo de 6 anos (1 ano de carência e 5 anos de amortizações). Sua atividades de financiamento
Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho liquidação dar-se-á no segundo semestre de 2020; h. Partes relaciona- Aumento (Redução) Líquido(a) de
9.572 (12.476)
(26.354)
Federal de Contabilidade - CFC. 3. Práticas Contábeis: As práticas das: Durante o ano, a Companhia adquiriu empréstimo junto à AccorInvest Caixa e Equivalentes de Caixa
contábeis adotadas para a contabilização e elaboração das demonstra- Luxemburgo no montante de EUR$6.200 mil com vencimento em julho de Caixa e Equivalentes de Caixa
2.661
15.137
40.516
ções financeiras emanam das disposições das Sociedades por Ações e 2018 e juros anual de 0,647%; i. Provisão para riscos contingentes: As No início do exercício
12.233
2.661
14.162
podem ser resumidas como segue: a. Apuração do resultado: Apurado provisões para riscos contingentes são constituídas considerando a avalia- No fim do exercício
com observância ao regime de competência, aplicando a confrontação en- ção de risco efetuada pelos escritórios homologados, as avaliações consi- Aumento (Redução) Líquido(a) de
9.572 (12.476)
(26.354)
tre realização das receitas e das despesas; b. Contas a receber Clientes: deram a melhor estimativa de risco provável de realização; j. Provisões Caixa e Equivalentes de Caixa
Registradas e mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos, quando para Reserva de Reposição: Constituída baseada nos contratos que pré
Demonstração do Resultado Abrangente para os Exercícios
aplicável e representativo, é calculado e apresentado pelo valor presente. definem esta condição, que deve ser utilizada nas renovações e manuten- Findos em 31/12/2017 e de 2016
Controladora Consolidado
A provisão para créditos de liquidação duvidosa considera a politica da ção dos ativos operacionais. 4. Patrimônio Líquido: O Patrimônio é com31/12/17 31/12/16
31/12/17
Companhia aprovada pela administração para o seu reconhecimento ou posto por Capital Social constituído de 549.819 ações ordinárias, todas Lucro (Prejuízo)Líquido do Exercício (56.807) 13.036
(62.472)
perda e considera os riscos da não realização das contas a receber; c. nominativas sem valor nominal, incluindo reserva de lucros, qual considera Outros resultados abrangentes
Imobilizado: Registrados ao custo de aquisição, deduzido de depreciação a constituição de 5% a título de reserva legal e lucro líquido do exercício. Total do Resultado
Abrangente do Exercício
(56.807) 13.036
(62.472)
Didier Bosc
Gerard Martinez
Maisa Santana de Souza - Contadora - CRC - 1SP 216.383/O-0

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002140-31.2016.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Rossanez Vaz da Silva, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RANSES ALEXANDRE RAMOS DA SILVA, RG 50.890.589-8, CPF 031.670.45477, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese:
Cobrança da quantia de R$ 18.825,45 (janeiro/2016) referente ao limite de crédito pessoal concedido ao réu, em
conta corrente nº 120062-3, da agência 292 de sua titularidade, mantida junto ao Banco autor. Encontrando-se o
réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 17 de abril de 2018.
31/05 e 05/06/2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1006809-71.2014.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) OLIVAL
REIS DE BRITO, CPF 008.183.838-79, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de HSBC Bank
Brasil S/A Banco Múltiplo, objetivando receber a quantia de R$ 98.530,72 (novembro de 2014), representada pelo Contrato de
Arrendamento Mercantil n° 3280-00320-73. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir
dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias,
embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e
honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e
juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia bloqueada
judicialmente de R$ 1.904,80. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento
ao feito Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 16 de maio de 2018.
31/05 e 05/06/2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1074720-58.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 15ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernando Antonio Tasso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DANIEL
EDUARDO GOLIGER, Brasileiro, Divorciado, Comerciante, RG 15468436-3, CPF 268.651.798-03, Rua Correia de Melo, 72, Apto
54, Bom Retiro, CEP 01123-020, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de BANCO DO BRASIL
S/A, para a cobrança da quantia de R$ 107.244,73 (julho/2013), decorrente do Contrato de Abertura de Crédito denominado
BB Giro Empresa Flex nº 357.202.661. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague o débito (ficando isento de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do
débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça Embargos Monitórios, sob de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 01 de novembro de
2017.
31/05 e 05/06/2018

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0192746-03.2011.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 30ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Santini Teodoro,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Newtec Automação de Áudio e Vídeo-EPP, na pessoa de seu representante legal,
CNPJ 11.172.074/0001-21, Leandro Oliveira de Aguiar, brasileiro, CPF 175.304.818-43, e Andrea Cristina Carneiro
Ferreira, brasileira, CPF 250.786.958-50, que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a
quantia de R$ 26.060,86 (set/2011), representada pelas Operações de Desconto de Cheques - Borderôs. Estando
os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, paguem o débito
atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou em 15 dias, embarguem ou reconheçam
o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o ARRESTO procedido sobre a quantia
bloqueada judicialmente de R$ 2.401,13. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial
e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 04 de abril de 2018.
30 e 31 / 05 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0076384-52.2010.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Claudio
Salvetti D´Angelo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Rosemeire Fernandes, CPF 099.575.648-11, que lhe
foi proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Ltda. S/C SINEC,
objetivando a cobrança de R$ 4.640,77 (outubro/2010), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais
prestados no ano letivo de 2006. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído
à causa, ou oponha embargos, sob pena de revelia, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial,
convertendo-se o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 19 de setembro de 2017.
30 e 31.05
EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0003740-95.2017.8.26.0704. O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dr(a).
Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIA JOSÉ BITTENCOURT DE MORAES,
CPF 284.029.100-25, RG 509061035, que nos autos do Cumprimento de Sentença, movido por Sistema
Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda, foi determinada a sua intimação para pagamento de R$
28.079,98 (julho/2017). Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital, pague o débito atualizado, acrescido de custas, se houver, sob pena de acréscimo de multa de dez
por cento sobre o débito, além de honorários advocatícios de dez por cento, expedindo-se mandado de
penhora e avaliação. Transcorrido o prazo acima, sem o pagamento voluntário, se iniciará o prazo de 15
(quinze) dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de março de 2018.
30 e 31.05
Edital de leilão extrajudicial de bem imóvel. A Leiloeira Oficial Mariangela Bellissimo Uebara, inscrita na JUCESP sob o nº 893, devidamente
autorizada pelo credor fiduciário Rosilene Midore Kamikava, CPF/MF nº 030.306.328-90, nos termos da Lei 9.514/97, levará o bem abaixo
descrito a leilão, respeitando as normas citadas neste edital e pela Cláusula Quinta do Instrumento Particular de Confissão de Dívida com
Outorga de Alienação Fiduciária de Imóvel, lavrada em 22/06/2015 perante ao 7º Tabelião de Notas de São Paulo/SP, e devidamente
registrado na matrícula do imóvel, onde figurou como devedor fiduciante José Carlos Meira Amaral (CPF/MF nº 249.536.088-28), que fica
através deste presente edital, devidamente intimado das datas do leilão, caso não seja localizado pessoalmente. Este edital não substitui
a tentativa pessoal de intimação, mas supre a intimação em caso de insucesso na tentativa pessoal. Do leilão: O leilão será realizado
presencialmente no escritório da Leiloeira, sito à Rua Pimenta Bueno, 232 – Belém – São Paulo/SP, e os interessados deverão se habilitar
previamente para o leilão com no mínimo um dia útil de antecedência, encaminhando documentação para o email contato@destakleiloes.com.br,
para poder ofertar lance. A 1ª praça ocorrerá dia 04 de junho de 2018 às 11:00hs, e caso não haja licitantes na 1ª Praça, fica desde já
designado o dia 11 de junho de 2018 às 11:00hs para a 2ª Praça. Imóvel: Apartamento nº 124, localizado no 12º pavimento do Bloco 1,
integrante do Condomínio Villagio Giardino, situado na Rua Major Dantas Cortez, nº 67, na Vila Gustavo, 22º Subdistrito Tucuruvi, possuindo
a área privativa de 61,68m²; a área comum de uso não proporcional de 16,80m², correspondente a 02 (duas) vagas de garagem cobertas,
localizadas no 1º ou 2º subsolo, em local indeterminado e sujeitas a colocação por manobristas; a área comum de 50,5839m², e a área
total de 129,0639m², equivalente a uma fração ideal de 0,791199% no terreno e nas partes de propriedade e uso comum do condomínio.
Matrícula nº 192.851, do 15º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. Averbações na Matrícula: Compra e Venda (R. 2 – 21 de
Fevereiro de 2011); Alienação fiduciária (R. 3 – 13 de Agosto de 2015) e; Consolidação da propriedade (AV. 4 – 10 de Maio de 2018). Dos
Lances: Na 1ª Praça o lance deverá ser igual ou superior ao valor da avaliação atualizada constante na Cláusula Quinta do citado documento,
cuja soma total é de R$ 1.160.598,92 (Um Milhão, Cento e Sessenta Mil, Quinhentos e Noventa e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos)
para abril/18. Na 2ª Praça o imóvel será leiloado a quem mais oferecer acima do valor total da dívida na oportunidade que monta em R$
141.282,67 (Cento e Quarenta e Um Mil, Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Sessenta e Sete Centavos) para abril/18, devidamente acrescida
das despesas com a realização do leilão, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos e das contribuições condominiais
e despesas com a realização do leilão, que poderá ser atualizado até a data de término do leilão. O lance ofertado será irreversível, podendo
o mesmo usuário ofertar quantidade de lances indeterminada. Do pagamento do lance e da comissão: O lance vencedor da arrematação
será liquidado à vista, por meio de depósito bancário ou cheque de emissão do respectivo arrematante e nominal à Comitente. A comissão
por êxito devida ao Leiloeiro Oficial por força do parágrafo único do artigo 24 do Decreto nº 21.981/32 será equivalente a 5% (cinco por
cento) do valor total da arrematação e correrá por conta do respectivo arrematante, não se incluindo no lance, devendo ser paga no ato
da arrematação e por meio de depósito bancário. O não pagamento do preço da arrematação e/ou da comissão da Leiloeira Oficial implicará
no desfazimento da aquisição, com a comunicação de tal fato às autoridades competentes, para fins de averiguação de eventual prática
do crime previsto pelo artigo 358 do Código Penal: ”Violência ou fraude em arrematação judicial. Art. 358: - Impedir, perturbar ou fraudar
arrematação judicial; afastar ou procurar afastar concorrente ou licitante, por meio de violência, grave ameaça, fraude ou oferecimento
de vantagem: Pena - detenção, de dois meses a um ano, ou multa, além da pena correspondente à violência”. Despesas: As despesas
com registro do Auto de Leilão na matrícula do imóvel, assim como os emolumentos de tabelionato, Imposto sobre Transmissão de Bens
Imóveis, ou quaisquer outros impostos e taxas existentes ou que venham a ser criados, inclusive as referentes ao cartório de registro de
imóveis, correrão por conta exclusiva do arrematante. Taxas e/ou impostos porventura incidentes sobre o bem correrão por conta do
arrematante. Condições de Venda: O imóvel será vendido ”ad corpus”, no estado de conservação em que se encontra, sendo que as áreas
mencionadas são meramente enunciativas e repetitivas das dimensões constantes do registro imobiliário, não sendo cabível qualquer pleito
com relação ao cancelamento da arrematação, abatimento de preço ou complemento de área, por eventual divergência entre o que constar
da descrição do imóvel e a realidade existente; e declara ter pleno conhecimento de suas instalações, nada tendo a reclamar quanto a
eventual vício, ainda que oculto, ou defeito decorrente de uso, a qualquer título e a qualquer tempo, assumindo a responsabilidade pela
eventual regularização que se fizer necessária. Em caso de imóvel ocupado, fica assegurado ao arrematante a reintegração de posse, nos
termos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97, ficando sob responsabilidade do arrematante o custeio de todas as despesas necessárias para tanto.
Para mais informações entre em contato no telefone (11) 3107-0933.
29,30e31/05

Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação dos executados JOSÉ STUCHI, CPF nº 520.328.418-00,
FRANCILEIDE MARIA LEITE STUCHI, CPF nº 872.192.808-82, expedido nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO POR
QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDORES SOLVENTES, promovida por CENTERLESTE EMPREENDIMENTOS
COMERCIAIS LTDA. CNPJ nº 61.464.749/0001-84 - processo nº 0014979-18.2004.8.26.0554. O Dr. Alberto Gentil
de Almeida Pedroso, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santo André, na forma da Lei, FAZ SABER
aos que o presente edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que
o Leiloeiro Oficial nomeado, Sr. Renato Morais Faro, matriculado na Jucesp n.º 431, com escritório na Rua Silveira
Martins, 70, 9º andar, Centro - São Paulo/SP e endereço eletrônico faroleiloes@terra.com.br, e na forma do art. 879,
II, do CPC, regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através do gestor judicial homologado pelo Tribunal de Justiça
www.faroonline.com.br, no dia 11/06/18, às 15:00 horas, terá início a 1ª praça e se estenderá por três dias subsequentes,
encerrando-se em 14/06/18, às 15:00 horas, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo
que, em não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça no dia 14/06/18, às 15 01 horas e se encerrará no dia 06/07/
18, às 15:00 horas, para o 2º Leilão, ocasião em que os referidos bens serão entregues a quem mais der, não devendo
ser aceito lance inferior a 60% da avaliação atualizada. Conforme Art. 889, I, do CPC, pelo presente edital, ficam
intimados os executados e demais interessados, se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados.
CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade ON-LINE, sendo que os
lances deverão ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e imediatamente divulgados
on-line, de modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no qual os lanços sejam
remetidos por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de intervenção
humana na coleta e no registro dos lanços DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar o pagamento imediato
do valor do lance vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida através do site www.bb.com.br (art. 892,
do CPC). PARCELAMENTO: De acordo com o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC, os interessados em adquirir o
bem de forma parcelada, poderão pedir o parcelamento por escrito, até o início do primeiro leilão, desde que a
proposta não seja inferior ao valor da avaliação, e até o início do segundo leilão, desde que o valor da proposta
não seja inferior a 60% do valor da avaliação, ficando claro que do requerimento deverá constar oferta de
pagamento de pelo menos 25% do valor do lance à vista, e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por
caução idônea, quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. De todas
as propostas deverão constar prazo, modalidade, indexador de correção monetária e condições de pagamento do
saldo. Deve, ainda, constar da proposta que o interessado declara estar ciente da multa de 10% sobre a parcela
inadimplida somada às parcelas vincendas (art. 895, §4º), bem como que em caso de inadimplemento declara estar
ciente sobre a possibilidade de o exeqüente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto nestes
mesmos autos (art. 895, §5º). Observa-se, ainda, que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado. DA COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão do leiloeiro será de 5%
(cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até 24 horas após o leilão,
através de depósito bancário. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos acima, o auto
de arrematação será assinado pelo Juiz. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará perante o Juízo competente
a imissão na posse. DA ADJUDICAÇÃO: Caso o exequente venha a adjudicar os bens ficará igualmente responsável
pelo pagamento da comissão do Leiloeiro sobre o valor da avaliação. DA ARREMATAÇÃO POR CONTA DO CRÉDITO:
o credor pode arrematar os bens, oferecendo lance; se vencedor, e o valor dos bens exceder o seu crédito, depositará,
dentro de três (3) dias, a diferença, sob as penas previstas no artigo 892, §1º, do CPC. ACORDO: Caso haja acordo
entre as partes, após a publicação do edital, será devida a comissão de 3% sobre o valor do acordo por parte do
devedor, para cobertura dos custos do leilão. FALE CONOSCO: Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no
escritório do Leiloeiro Oficial, na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar, Centro - São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11)
3105-4872 - email: faroleiloes@terra.com.br. IMÓVEL: imóvel objeto da matrícula nº 77.829, junto ao 1º Cartório de
Registro de Imóveis de São Bernardo do Campo: Um prédio de natureza industrial, com 2.004,78m² de área construída,
à Rua Tiradentes, nº 2.100 e seu respectivo terreno, medindo 69m de frente para a referida via pública, por 122m de
frente aos fundos, de ambos os lados, tendo nos fundos a mesma metragem da frente, encerrando a área de 8.418m²,
confrontando pelo lado direito, visto da citada via pública, com propriedade de O Lar Limitada, do lado esquerdo e nos
fundos, com o remanescente do imóvel, de propriedade de Tuyako Miaguti e seu Marido Itiro Miaguti, Cadastro
Municipal: 511.001.032.000. De acordo com o laudo de avaliação sobre o terreno, encontra-se duas construções,
sendo uma comercial para escritórios e outro, sendo um galpão industrial com mezanino. As construções aparentam
regular estado de conservação e encerram uma área total de 3.624,00 metros quadrados. O imóvel tem características
de área mista, residencial/comercial, sendo contemplado com toda a infra-estrutura necessária. Está localizado na área
periférica, no Município de São Bernardo do Campo, tendo como principais vias de acesso as Avs. Rotary e Prestes Mais,
que dão acesso ao Centro do Município. VALOR DA AVALIAÇÃO: R$8.184.000,00 (oito milhões cento e oitenta
e quatro mil reais), laudo de avaliação constante dos autos, datado de novembro/2017; VALOR DA AVALIAÇÃO
ATUALIZADA PELO TJ/SP PARA ABRIL/18: R$8.259.562,00 (oito milhões, duzentos e cinqüenta e nove mil,
quinhentos e sessenta e dois reais). A avaliação será atualizada até a data da alienação judicial, de acordo com
os índices oficiais. Obs.1: Consta da Av.05 da matrícula do imóvel a penhora destes autos; Obs.2: Consta da Av.07
da matrícula do imóvel, penhora correspondente a 50% do imóvel nos autos do processo nº 363/2004, proposta por
SAVEN COMERCIAL E IMÓVEIS LTDA., CNPJ Nº 74.623.307/0001-85 em face de JOSÉ STUCHI e OUTRA, em trâmite
perante a 7ª Vara Cível do Foro da Comarca de Santo André; Obs 03: Consta da Av.9 da referida matrícula, arresto
processo nº 02506-2002.463-02-00-8, Ação Trabalhista proposta por Antônio Cordeiro Gomes e Outra contra José
Stuchi e Outros, em trâmite perante a 3ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo; Obs. 04: Consta da Av.11
da referida matrícula penhora nos autos da Carta Precatória nº 0148200-24.2009-5.02.0463, 3ª Vara do Trabalho
de São Bernardo do Campo, com origem nos autos do processo nº 0126100-35.2004.8.02.0048, em trâmite perante
a 48º Vara do Trabalho da Comarca de São Paulo, proposta por Gilson Carlos Viana Pereira, CPF nº 142.272.00806 em face de José Stuchi e Outra;. Obs.05: Conforme planilha demonstrativa de débito encaminhada por e-mail pelo
escritório dos patronos da autora o valor do débito exeqüendo perfaz o montante de R$2.484.941,29 em abril/18.
Obs.06: Conforme consulta ao site da Prefeitura de São Bernardo do Campo constam débitos de IPTU no valor total
de R$ 3.462.816,33, para 19/04/18; Obs 07 Houve interposição de embargos de terceiro, Processo nº 101217132.2018, porém foi mantido a realização do leilão. :. ÔNUS TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais ônus, taxas ou impostos
incidentes sobre o bem correrão por conta do arrematante ou adjudicante, com exceção dos débitos do § único do
artigo 130 do CTN, que se sub-rogam sobre o preço dos bens. Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da lei.

Jornal
ODIASP
3258-1822

Olibras Telecomunicações Ltda.
CNPJ/MF nº 71.788.319/0001-71
Edital de Convocação - Reunião Geral de Sócios Extraordinária
Ficam os senhores sócios convidados a se reunirem no dia
06/06/2018, às 17:00 horas na sede social à Rua do Seminário, 177,
São Paulo/SP, para tratarem das seguintes matérias constantes da
ordem do dia: I. Tomar as contas dos administradores, examinar,
GLVFXWLUHYRWDUREDODQoRSDWULPRQLDODVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
e o relatório da administração, todos referentes ao exercício social
encerrado em 31/12/2017; II. Destituir do cargo de administrador
o Sr. Marcos Roberto de Oliveira, e eleição de novo administrador
para compor a Administração da Sociedade, em complementação
de mandato; III. Considerando a intenção dos sócios de preencher
o último cargo vago da Administração, eleger novo administrador
para a Administração da Sociedade; e, IV. Outros assuntos de interesse da Sociedade. São Paulo, 29/05/2018. Eduardo Carlos
de Oliveira - Sócio Administrador - p.p. Paulo Filipov; Rogério
Augusto de Oliveira - Sócio Administrador. (30-31/5 e 05/06)

Edital
Ivo Ribeiro de Oliveira, presidente do Centro de Defesa, Cultura e Recreação dos Servidores
Públicos do Poder Judiciário do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições, que lhe confere o
Estatuto da Entidade, convoca os associados para reunirem em Assembléia Geral Extraordinária,
marcada para o dia 11/06/2018, na Sede da Entidade, na Rua Alvares Machado, 41 18º andar Conj. B
– São Paulo, Capital, às 10hs00 em primeira chamada e 30 minutos após em segunda chamada, para
o fim de: 1º- prorrogar os mandatos da atual diretoria executiva e conselho fiscal até 31/08/2018; 2ºdesignar data para convocação de eleições gerais de diretoria e conselho fiscal; 3º- outros assuntos.
30 de junho de 2018 – Ivo Ribeiro de Oliveira- Presidente

Rachaia Clube do Brasil – CNPJ/MF nº 62.660.915/0001-80
Edital de Convocação de Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária de Associados
Ficam convocados os Srs. Associados do Rachaia Clube do Brasil para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a ser
realizada no dia 14/06/2018, às 18:00 horas, em 1ª convocação, e às 19:00 horas, em 2ª convocação, extraordinariamente no
endereço localizado à Rua Tangará, nº 349, Vila Mariana, São Paulo-SP, a qual terá por fim deliberar acerca da seguinte Ordem
do Dia: 1. Em AGO: a) Ratificar os atos praticados pelos membros do Conselho Deliberativo nos exercícios sociais anteriores;
b) Deliberar sobre os relatórios e as contas da Diretoria referentes ao exercício social de findo em 31/12/2017; e c) Nomear,
eleger e empossar os membros do Conselho Deliberativo para o biênio de 2018/2019; 2. Em AGE: a) Alteração do Estatuto
Social para: i. Adaptá-lo às regras da Lei 10.406/2002 e outras disposições; ii. Modificar a competência dos órgãos sociais;
iii. Incluir a alternativa de convocação dos órgãos sociais mediante envio de correio eletrônico, ou correspondência escrita, aos
respectivos membros; iv. Modificar a vigência do mandato dos Diretores e Conselheiros Fiscais para 02 anos. Os associados
poderão ser representados por outros associados, desde que devidamente constituídos procuradores, através de instrumento
simples de procuração. São Paulo, 29/05/2018. Reinaldo Batah – Presidente da Diretoria
(30, 31/05 e 05/06/2018)

GAIA SECURITIZADORA S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 07.587.384/0001-30 - NIRE 35.300.369.149
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 4ª Série da 3ª Emissão da Gaia Securitizadora S.A., em segunda convocação
A Gaia Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.587.384/0001-30 (“Emissora”), pelo presente edital de
convocação, nos termos da Cláusula 12.3 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários de Certificados de Recebíveis
Imobiliários da 4ª Série da 4ª Emissão, firmado em 20 de novembro de 2014 (“Termo de Securitização”), convoca os Srs.
Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 4ª Série da 4ª Emissão da Emissora (“Titulares dos CRI” e “CRI”), a
reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da Emissora, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na
Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº 633, 8º andar, CEP 04544-051, a se realizar, em segunda convocação, no dia 13 de
junho de 2018, às 17:00 horas, para deliberar a seguinte Ordem do Dia: (i) a substituição dos créditos imobiliários dos
CRI, que estão inadimplentes em relação a qualquer parcela, por período igual ou superior a 90 (noventa) dias, por mera
liberalidade da Construtora Dhárma Ltda. (“Devedora”), sociedade empresária limitada, com sede na Cidade de Lavras,
Estado de Minas Gerais, na Praça Leonardo Venerando Pereira, nº 200 - Centro, CEP 37200-000, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 03.117.224/0001-76, na qualidade de cedente dos Créditos Imobiliários, mediante a aprovação das seguintes propostas
apresentadas pela Devedora, à Emissora (A) utilização do Fundo de Reserva, atualmente, com saldo de R$ 494.160
(quatrocentos e noventa e quatro mil cento e sessenta reais), devendo ser recomposto dentro do prazo de 12 (doze) meses;
ou (B) substituição dos créditos por outros contratos dos empreendimentos já presentes no contrato de cessão; ou (C)
parcelamento do valor da retrocessão em parcelas mensais, sem a incidência de juros, desde que os pagamentos ocorram
nas datas acordadas; e (ii) a alteração da conta corrente para recebimento dos valores remanescentes à operação. Para a
convocação retrocitada, os Titulares dos CRI que se fizerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de
mandato, com poderes específicos para representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRI, na sede da Emissora, no
endereço retro indicado, com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo,
em benefício do tempo, os Titulares dos CRI deverão encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação para
o e-mail ger1.agente@oliveiratrust.com.br. São Paulo, 31 de maio de 2018. GAIA SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0052923-80.2012.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Regina
de Oliveira Marques, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Rosangela de Carvalho Trefs (CPF. 170.093.81852), que nos autos da ação de Execução, ajuizada por Banco Bradesco S/A, procedeu-se a penhora
sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 147,87. Estando a executada em local ignorado, foi
deferida a intimação da penhora por edital, para que em 05 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça
impugnação, na ausência dos quais prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo,
aos 09 de maio de 2018.
30 e 31 / 05 / 2018

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1034158-73.2014.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Emanuel Brandão Filho, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AEROTEMP ENGENHARIA E CONSULT DE AR CONDICIONADO LTDA., CNPJ 49.875.180/
0001-44, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Sul America Cia de Seguro Saude,
alegando em síntese: receber a quantia de R$ 34.134,93 (Julho/2014) referente ao Contrato de Saúde Apólice nº.
66004, ficando em aberto os títulos 61351280, 63611972 e 62081570. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
30 e 31 / 05 / 2018

IMÓVEIS EM LEILÃO
EDITAL DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL
SEGUNDO PÚBLICO LEILÃO E INTIMAÇÃO
HELIO JOSE ABDOU, leiloeiro oficial estabelecido na Avenida Calim Eid, nº 2842, AP
08, Vila Ré, São Paulo/SP, FAZ SABER que, devidamente autorizado pelo Agente
Fiduciário COMPANHIA PROVÍNCIA DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO, Agente Fiduciário
do SFH, venderá na forma da Lei (Decreto-lei nº 70 de 21/11/66 e regulamentação
complementar RC 58/67, RC 24/68, RD 08/70 e CFG 10/77) no dia, hora e local abaixo
referido, o imóvel adiante descrito onde estará nominado os seus respectivos
proprietários, para pagamento da dívida hipotecária em favor da EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS - EMGEA. A venda será feita pelo maior lance obtido. A venda a vista,
com recursos próprios, será feita mediante pagamento integral no ato do leilão,
podendo o arrematante pagar no ato, como sinal, 20% do preço da arrematação e o
saldo restante no prazo impreterível de 08 dias, sob pena de perda do sinal dado.
Quando o recurso utilizado for o FGTS, o arrematante deverá apresentar no ato da
compra a carta de habilitação do FGTS. A venda com financiamento, o arrematante
deverá apresentar no ato da compra a Carta de Crédito, que poderá ser emitida por
qualquer agência da CAIXA. As despesas relativas à comissão do leiloeiro, débitos
fiscais, condominiais, registro, impostos e taxas correrão por conta do arrematante.
Caso o imóvel esteja ocupado, o arrematante fica ciente que será responsável pelas
providências de desocupação do mesmo. Os devedores ficam, desde já, cientificados
do dia, hora e local da realização do presente leilão. Em observação ao artigo 497 do
NCC, é vedada a participação de cônjuges, parentes e afins do leiloeiro, ofertando
lances no 1º e 2º leilões das execuções extrajudiciais. O leiloeiro acha-se habilitado a
fornecer aos interessados informações pormenorizadas sobre os imóveis.
INFORMAÇÕES: (11)97334-6595 – 11-2687-1327. E-mail: sp@credmobile.com.br.
PRAÇA: SAO PAULO/SP, DATA: 19/06/2018 HORÁRIO: DAS 12:15 AS 12:30h
LOCAL: RUA ESTADOS UNIDOS, Nº 1898, AG. ESTADOS UNIDOS, SP, COD 2887SAO PAULO/SP
Contrato: 1.0235.4129706-0 - SED: 30683/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): PAULO PIRES DE MOURA, BRASILEIRO, CASADO SOB O REGIME
DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS, NA VIGÊNCIA DA LEI 6.515/77, PROJETISTA
CIVIL, CPF: 873.980.528-04, RG: 6.365.381-3-SP e seu cônjuge HAYDEE NAYME
PALMEIRA DE MOURA, BRASILEIRA, PROFESSORA, CPF: 045.230.318-43, RG:
11.967.863-SP. Imóvel sito à: RUA COPACABANA, Nº 385, APARTAMENTO Nº 12,
LOCALIZADO NO 1º ANDAR DO EDIFICIO VILLAGGIO DI LUCCA (BLOCO FUNDOS),
NO 8º SUBDISTRITO SANTANA - SAO PAULO/SP. Descrição: Contendo a área útil de
49,665 metros quadrados; área comum de 51,286 metros quadrados (inclusive 01
vaga para estacionamento, em local indeterminado, individual e sujeita atuação de
manobrista), área total de 100,951 metros quadrados e coeficiente de proporcionalidade
no terreno de 0,00374.
Contrato: 3.0238.4051931-7 - SED: 30684/2018 - CREDOR: EMGEA - AGENTE:
PROVINCIA
DEVEDOR(ES): ROBERTO MAURER, BRASILEIRO, SEPARADO JUDICIALMENTE,
INDUSTRIÁRIO, CPF: 057.462.058-34, RG: 3.796.351 SSP/SP e SUELI PARRA
SANCHES, BRASILEIRA, DIVORCIADA, COMERCIARIA, CPF: 057.462.058-34, RG:
11.243.570-SSP/SP. Imóvel sito à: AVENIDA SANTA MÔNICA, Nº 593, APARTAMENTO
Nº 33 S, TIPO B, LOCALIZADO NO TÉRREO INFERIOR, DO BLOCO 05 DO
CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL SANTA MÔNICA, NO 31 º SUBDISTRITO
PIRITUBA - SAO PAULO/SP. Descrição: Com a área útil de 55,61m2; a área de uso
comum de 7,586m2; e a área total de 63,196m2; correspondendo-lhe uma fração ideal
no terreno de 0,1203%, cabendo-lhe uma vaga indeterminada em estacionamento
descoberto do condomínio; correspondendo ao respectivo bloco, a fração ideal de
1,8905%.
São Paulo, 31/05/2018.
HELIO JOSE ABDOU - JUCESP 603.
Leiloeiro Oficial
31/05 - 09 - 19/06/2018
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Balanço Patrimonial
2017
2016
Ativo / Ativo Circulante
1.307.922,18 1.264.679,11
Disponível
491.728,67 448.485,60
Depósitos Bancários
100.486,04
90.614,31
Banco Bradesco s/a
100.486,04
90.614,31
Aplicações de Liquidez Imediata
391.242,63 357.871,29
Bradesco H FIRF REF DI
Créditos Privados longo prazo
398.208,95 365.995,05
Bradesco H FIRF REF DI
Créditos Privados longo prazo
(6.966,32)
(8.123,76)
Outros Créditos
3.943,51
3.943,51
Tributos a Recuperar
3.035,45
3.035,45
IRRF sobre Aplicações Financeiras
3.035,45
3.035,45
Impostos a Compensar
908,06
908,06
IRRF a Compensar
908,06
908,06
Estoques
812.250,00 812.250,00
Estoques Diversos
812.250,00 812.250,00
Imóveis Destinados a Venda
812.250,00 812.250,00
Ativo Não Circulante
18.818.970,77 18.664.704,21
Imobilizado
18.818.970,77 18.664.704,21
Imóveis
18.664.704,21 18.664.704,21
Terrenos
7.814.704,21 7.814.704,21
Obras Civis
10.850.000,00 10.850.000,00
Bens e Direitos em Uso
178.000,00 120.000,00
Veículos
178.000,00 120.000,00
(-) Depreciação/Amortização/
Exaustão Acumulada
(23.733,44) (120.000,00)
(-) Depreciação Veículos
(23.733,44) (120.000,00)
Total do Ativo
20.126.892,9519.929.383,32

A
Balanço Patrimonial
2017
2016
Passivo / Passivo Circulante
66.481,89 756.899,42
Instituições Financeiras
- 690.000,00
Empréstimos de Socios
- 690.000,00
Empréstimo de Sócio
- 690.000,00
Obrigações Tributárias
63.438,49
64.000,42
Impostos e Contribuições a Recolher
63.271,09
63.833,02
Cofins a Recolher
5.449,25
4.725,85
CSLL a Recolher
17.256,67
17.880,42
IRPJ a Recolher
39.330,50
40.148,82
IRRF a Recolher sobre Terceiros
54,00
54,00
Pis a Recolher
1.180,67
1.023,93
Tributos Retidos a Recolher
167,40
167,40
Retenção 4,65% a Recolher
167,40
167,40
Obrigações Trabalhistas e Previdênciarias 1.124,40
1.056,00
Obrigações com o Pessoal
833,93
783,20
Pró Labore a Pagar
833,93
783,20
Obrigações Previdenciárias
290,47
272,80
INSS a Recolher
290,47
272,80
Outras Obrigações
1.919,00
1.843,00
Contas a Pagar
1.919,00
1.843,00
Honorários Contábeis a Pagar
1.919,00
1.843,00
Patrimônio Líquido
20.060.411,06 19.172.483,90
Capital Social
4.010.000,00 4.010.000,00
Capital Subscrito
4.010.000,00 4.010.000,00
Capital Social
4.010.000,00 4.010.000,00
Reservas de Lucros
16.050.411,06 13.658.463,69
Aporte de capital
13.833.791,55 13.833.791,55
Reserva Legal
220.659,43 144.263,08
Reserva de Lucro
1.995.960,08
(-)Lucro Distribuido
- (319.590,94)
Lucros e Prejuízos Acumulados
- 1.504.020,21
Lucros e Prejuízos do Exercício
- 1.504.020,21
Lucros do Exercício
- 1.504.020,21
Total do Patrimônio
Líquido e Passivo
20.126.892,9519.929.383,32

Demonstração do Resultado do Exercicio 2017
2016
Receita operacional bruta
512.201,24 1.981.446,90
Prestação de Serviços
512.201,24 1.981.446,90
(-) deduções da receita bruta
(18.695,33) (72.322,76)
Impostos incidentes sobre vendas
(18.695,33) (72.322,76)
(-) Impostos Incidentes sobre Faturamento (18.695,33) (72.322,76)
(=) receita operacional liquida
493.505,91 1.909.124,14
(=) lucro bruto
493.505,91 1.909.124,14
(+/-) despesas operacionais
(140.154,81) (325.944,98)
Administrativas
(140.098,41) (370.382,77)
Despesas Administrativas
(39.495,70) (92.474,73)
Despesas Tributárias
(100.602,71) (277.908,04)
Despesas financeiras
(56,40)
(668,45)
Despesas Financeiras
(56,40)
(668,45)
(-) outras receitas operacionais
45.106,24
Outras Receitas Operacionais
45.106,24
(=) lucro operacional liquido
353.351,10 1.583.179,16
Resultado antes da cs e ir
353.351,10 1.583.179,16
(=) lucro liquido do exercicio
353.351,10 1.583.179,16
DFC - Demonstração de Fluxo de Caixa Indireto 2017
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LSI Administração e Serviços S/A

CNPJ 58.034.315/0001-30
Demonstrações Financeiras exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)
Balanços patrimoniais - Ativo
2017
2016 Balanços patrimoniais - Passivo
2017
2016
Demonstrações dos fluxos de caixa
Circulante
69.127 51.307 Circulante
53.669 39.063 Fluxos de caixa das atividades operacionais
2017
2016
Caixa e equivalentes de caixa
192
247 Empréstimos e financiamentos
14.675
7.935 Lucro líquido do exercício
20.970 14.694
Contas a receber de clientes
67.220 42.516 Fornecedores
7.298
5.505 Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes
Estoques
–
68 Impostos e contribuições a recolher
3.044
2.162 de caixa gerado pelas atividades operacionais:
Contas correntes
66
6.741 Imposto de renda e contribuição social
912
87 Depreciação
5.363 4.967
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
143
347 Salários e encargos sociais
1.972
1.299 Juros e variações monetárias, líquidas
2.219 1.613
Impostos a recuperar
1.152
921 Provisão para férias
11.212
8.643 Imposto de renda e contribuição social diferidos
40
(232)
Despesas antecipadas
108
174 Provisão para participação nos lucros e resultados
913
726 Despesas com imposto de renda e contribuição social
8.359 5.804
Adiantamentos diversos
246
293 Contas correntes
3.453
453 Valor residual na alienação de imobilizado
107
650
Não circulante
29.319 25.720 Dividendos a pagar
7.822 10.640 Reversão da provisão para crédito de liquidação duvidosa
–
(28)
Realizável a longo prazo
2.151
1.483 Juros sobre capital próprio a pagar
2.368
1.607 Provisão para participação nos lucros e resultados
913
726
Imposto de renda e contribuição social diferidos
737
777 Outras obrigações
–
6 Provisão (reversão) para contingências
(138)
509
Depósitos judiciais
497
392 Não circulante
6.761
8.686
37.833 28.703
Outros créditos
917
314 Empréstimos e financiamentos
5.397
7.184 (Acréscimo) ou decréscimo de ativos:
Imobilizado
27.168 24.237 Provisão para contingências
1.364
1.502 Contas a receber de clientes
(24.704) (18.665)
Total do ativo
98.446 77.027 Patrimônio líquido
38.016 29.278 Estoques
68
–
10.000 10.000
Demonstrações dos resultados
2017
2016 Capital social
Imposto de renda, CSLL e impostos a recuperar
(5.732) (4.333)
2.000
2.000
Receita líquida da prestação de serviços
270.598 217.559 Reserva legal
Despesas antecipadas
66
354
6.540
6.540
Custo dos serviços prestados
(231.102) (187.562) Reserva de lucros
47
(44)
19.476 10.738 Adiantamentos diversos
39.496
29.997 Retenção de lucros
Lucro bruto
Contas
correntes
9.675
7.070
Total do passivo e do patrimônio líquido
98.446 77.027
Despesas operacionais
Outros créditos
(603)
(314)
Despesas gerais e administrativas
(9.529)
(9.077) IRPJ e CSLL
Depósitos judiciais
(105)
(48)
Despesas com vendas
(316)
(188) Corrente
(8.359)
(5.804) Acréscimo ou (decréscimo) de passivos:
Despesas com impostos e taxas
(161)
(235) Diferido
(40)
232 Fornecedores
1.792 2.536
Outras despesas operacionais líquidas
(133)
(450) Lucro líquido do exercício
20.970
14.694 Impostos e contribuições a recolher
631
165
20.047 Resultado por ação / Resultado por ação - (em R$)
Lucro antes do resultado financeiro e impostos 29.357
2
1 Salários e encargos sociais
673
190
Receitas financeiras
557
617 Demonstrações dos resultados abrangentes
2017
2016 Provisão para férias
2.569 1.590
Despesas financeiras
(545)
(398) Lucro líquido do exercício
20.970
14.694 Outras obrigações
(5)
6
Resultado financeiro líquido
12
219 Resultado abrangente total
20.970
14.694 Provisão para participação nos lucros e resultados
(726)
(653)
29.369
20.266 Resultado por ação/ Resultado por ação - (em R$)
Lucro antes do IRPJ e CSLL
2
1 Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos
(2.023) (1.566)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Reserva Reserva para Reserva para Reserva Retenção Lucros acuImpostos pagos sobre o lucro
(1.829) (1.841)
Capital
legal investimentos capital de giro de lucros de lucros mulados Total Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
17.627 13.150
Saldos em 1º de janeiro de 2016
2.000
400
6.973
9.167
–
9.454
– 27.994 Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aumento do capital social
8.000
–
(2.179)
(2.866)
–
(2.955)
–
– Aquisições de ativo imobilizado
(8.401) (8.780)
Constituição da reserva legal
–
1.600
(436)
(573)
–
(591)
–
– Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(8.401) (8.780)
Constituição da reserva de lucros
–
–
(1.782)
(2.342)
6.540
(2.416)
–
– Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Destinação para dividendos a pagar
–
–
(2.576)
(3.386)
–
(3.492)
– (9.454) Dividendos pagos
(13.380) (8.420)
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
–
14.694 14.694 Juros sobre capital próprio pagos
(658)
–
–
–
–
–
–
–
(2.065) (2.065) Captações de empréstimos e financiamentos
Destinação dos lucros / Dividendos mínimos obrigatórios
14.658 11.202
Juros sobre capital próprio
–
–
–
–
–
–
(1.891) (1.891) Pagamento de empréstimos e financiamentos
(9.901) (10.359)
Retenção de lucros
–
–
–
–
–
10.738
(10.738)
– Caixa líquido aplicado das atividades de financiamento
(9.281) (7.577)
Saldos em 31 de dezembro de 2016
10.000
2.000
–
–
6.540
10.738
– 29.278 Redução no caixa e equivalentes de caixa
(55) (3.207)
Destinação para dividendos a pagar
–
–
–
–
–
(6.740)
– (6.740) Caixa e equivalente de caixa no início do exercício
247 3.454
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
–
20.970 20.970 Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício
192
247
–
–
–
–
–
–
(3.822) (3.822) Redução no caixa e equivalentes de caixa
Destinação dos lucros / Dividendos mínimos obrigatórios
(55) (3.207)
Juros sobre capital próprio
–
–
–
–
–
–
(1.670) (1.670)
Ricardo Mozine Moreira - Diretor Presidente
Retenção de lucros
–
–
–
–
–
15.478
(15.478)
–
Edilene Chagas Barreto - Contadora - CRC 1 SP 183605/O-9
Saldos em 31 de dezembro de 2017
10.000
2.000
–
–
6.540
19.476
– 38.016

LSI Logística S.A.

Demonstrações Financeiras 2017
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V. Sas. as Demonstrações relativas aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016. A Diretoria
Balanços Patrimonias em 31 de Dezembro (Em Milhares de Reais)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Reservas de capital
Reservas de lucros
Ativo / Circulante
2017 2016
2017
2016
Ágio em Transações
Outros
Caixa e equivalentes de caixa
72
61 34.671 98.461
Capital transações
com resultados Reserva Reserva Prejuízo
Contas a receber de clientes
–
– 325.831 278.083
social de capital acionista abrangentes legal de lucros acumulado Total
Estoques
–
– 286.062 230.771 Saldos em 01 de janeiro de 2016
276.185 (10.423)
– (219.726)
–
–
(7.704) 38.332
Partes relacionadas
2.274 772
–
– Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
–
11.386 11.386
Dividendos a receber
1.055 99.798
–
– Efeitos de depreciação e baixa de custo atribuído
IR e CS
20
19 12.229 10.002 do imobilizado, líquido de impostos
–
–
–
(29.513)
–
–
29.513
–
Impostos a recuperar
–
– 193.857 120.512 Ágio em transação de capital
– (13.501)
–
–
–
– (13.501)
Despesas antecipadas
230
–
4.290
4.751 Outros resultados abrangentes
Adiantamentos a fornecedores
–
– 23.235 26.437 Operações no exterior – Diferenças cambiais na conversão
–
–
–
(19.626)
–
–
– (19.626)
567
2 12.346 96.307 +HGJHGHÀX[RGHFDL[D±3RUomRHIHWLYDGDV
Outros ativos de curto prazo
4.218 100.652 892.521 865.324 alterações no valor justo
–
–
–
186.707
–
–
– 186.707
Ativos disponíveis para venda
–
– 31.600 330.847 +HGJHGHÀX[RGHFDL[D±0RQWDQWHOtTXLGR
4.218 100.652 924.121 1.196.171 UHFODVVL¿FDGRSDUDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
Ativo circulante total
–
–
–
(13.167)
–
–
– (13.167)
Ativo não circulante
3HUGDVDWXDULDLVGRSODQRGHEHQHItFLRGH¿QLGR
–
–
–
(5.327)
–
–
– (5.327)
Partes relacionadas
74.455 124.002 46.586 33.181 Destinações: Formação de reserva legal
–
–
–
– 2.045
–
(2.045)
–
Impostos a recuperar
–
–
3.711
5.589 Dividendos a pagar
–
–
–
–
–
–
(7.788) (7.788)
Impostos diferidos
–
– 352.665 675.488 Reserva de lucros
–
–
–
–
– 23.362 (23.362)
–
Depósitos judiciais
–
– 24.559 25.952 Saldos em 31 de dezembro de 2016
276.185 (23.924)
– (100.652) 2.045 23.362
– 177.016
Outros ativos de longo prazo
–
– 18.043 21.069 Prejuízo do exercício
–
–
–
–
–
– (60.420) (60.420)
74.455 124.002 445.564 761.279 Efeitos de depreciação e baixa de custo atribuído
Investimentos
789.699 452.923
5.058
5.518 do imobilizado, líquido de impostos
–
–
–
(41.360)
–
25.412 (15.948)
Imobilizado
4.028 2.725 1.076.627 1.154.587 Perdão de dívida – acionistas, líquido de impostos
–
– 112.600
–
–
–
– 112.600
–
– 19.931 11.195 Outros resultados abrangentes
Intangível
793.727 455.648 1.101.616 1.171.300 Operações no exterior – Diferenças cambiais na conversão
–
–
–
(3.933)
–
–
– (3.933)
Ativo não circulante total
868.182 579.650 1.547.180 1.932.579 +HGJHGHÀX[RGHFDL[D±3RUomRHIHWLYDGDV
Ativo total
872.400 680.302 2.471.301 3.128.750 alterações no valor justo
–
–
–
2.011
–
–
– 2.011
Passivo / Circulante
+HGJHGHÀX[RGHFDL[D±0RQWDQWHOtTXLGR
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
–
– 384.167 450.537 UHFODVVL¿FDGRSDUDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
–
–
–
165.176
–
–
– 165.176
Fornecedores
529
13 420.276 357.796 3HUGDVDWXDULDLVGRSODQRGHEHQHItFLRGH¿QLGR
–
–
–
(1.830)
–
–
– (1.830)
IR e CS
16
3
3.940 9.740 Alocações: Compensação de reserva de lucros
–
–
–
– (2.045) (23.362)
25.407
–
Impostos a pagar
42
11 67.394 191.540 Saldos em 31 de dezembro de 2017
276.185 (23.924) 112.600
19.412
–
–
(9.601) 374.672
Dividendos a pagar
– 7.788
–
–
Demonstrações do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Partes relacionadas
10.289 1.921
–
–
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)
Salários e encargos
4.550
– 24.630 69.641
Controladora
Consolidado Fluxo de caixa de atividades
Controladora
Consolidado
Adiantamentos de clientes
–
– 80.912 44.100
2017 2016
2017
2016 operacionais
2017 2016 2017
2016
Outros passivos de curto prazo
183
– 78.235 41.653
Receita líquida
–
– 2.787.645 2.480.376 Lucro líquido/(prejuízo)
15.609 9.736 1.059.554 1.165.007
Custo das vendas
–
– (2.357.985) (2.135.331) do exercício
(60.420) 11.386 (60.420) 11.386
Passivos relacionados a ativos
Lucro bruto
429.660 345.045 Ajustes para:
disponíveis para venda
–
–
– 62.290
Despesas de vendas
–
– (74.730) (87.782) Depreciação e amortização
100 150 96.538 122.297
Passivo circulante total
15.609 9.736 1.059.554 1.227.297
Despesas gerais
Provisão para contingências
–
– 76.868 4.911
Passivo não circulante
e administrativas
(1.892) (1.563) (98.385) (91.667) Provisão para créditos de
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
–
– 738.463 1.522.859
Outras (despesas)
liquidação duvidosa
–
– 14.604 16.343
Fornecedores
–
–
–
1.794
receitas, líquidas
421 251 (14.060)
(9.540) Provisão (reversão) de perdas e
Impostos a pagar
–
– 151.992 119.924
–
–
741 (249)
Lucro operacional
(1.471) (1.312) 242.485 156.056 obsolescência de estoques
Impostos diferidos
–
– 114.649 30.544
–
– (23.485) (128.566)
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
– 10
83.198
7.262 Impostos diferidos
Provisão para contingências
–
–
3.629 21.116
– (73.771)
–
'HVSHVDV¿QDFHLUDV
(75) (66) (435.668) (290.709) Ganho no programa de desalavancagem –
Partes relacionadas
482.119 493.550
–
–
– 246.287 143.109
'HVSHVDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV (75) (56) (352.470) (283.447) Juros e variação cambial em empréstimos –
Benefícios pós-emprego
–
– 26.130 23.357
Equivalência patrimonial
(67.847) 12.754
(66)
– (Ganho) na venda de operação
–
–
2.212
4.843
Outros passivos de longo prazo
descontinuada
–
– (97.094) (24.800)
Resultado antes
Passivo não circulante total 482.119 493.550 1.037.075 1.724.437
– (9.612) 1.687
dos impostos
(69.393) 11.386 (110.051) (127.391) (Ganho) perda na venda de imobilizando –
Patrimônio líquido
11
–
–
IR e CS: Corrente
–
– (24.598) (21.896) (Ganho) perda na venda de investimento –
Capital social
276.185 276.185 276.185 276.185
Diferido
8.973
–
23.485 128.566 Equivalência patrimonial
67.847 (12.754)
66
–
Reservas de capital
88.676 (23.924) 88.676 (23.924)
8.973
–
(1.113) 106.670
7.527 (1.207) 170.722 146.118
Outros resultados abrangentes 19.412 (100.652) 19.412 (100.652)
Lucro (prejuízo) de
Variações em ativos e passivos
Reservas de lucros
– 25.407
– 25.407
– (32.700) 59.906
operações continuadas
(60.420) 11.386 (111.164) (20.721) (Aumento) redução em contas a receber –
(Prejuízos) acumulados
(9.601)
– (9.601)
–
(Aumento) redução em estoques
–
– (57.782) 6.508
Lucro líquido de
374.672 177.016 374.672 177.016
Total do patrimônio líquido
5 21.197 (4.436)
operação descontinuada
–
–
50.744
32.107 (Redução) aumento em fornecedores 517
Total do passivo e
Aumento (redução) em
Lucro líquido/(Prejuízo)
872.400 680.302 2.471.301 3.128.750
patrimônio líquido
(780)
– 15.732 (35.935)
do exercício
(60.420) 11.386 (60.420)
11.386 impostos a recuperar
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
(Aumento) redução em outros ativos
–
65 15.493 (95.305)
Lucro (prejuízo) básico e diluído por
1. Contexto operacional: A Unigel Participações S.A. (a seguir denomina- mil quotas de operações continuadas
4.734
– 70.763 53.066
(0,27)
(0,05) Aumento em outros passivos
da “Unigel” ou “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, Lucro básico e diluído por mil quotas
(Redução) aumento em impostos
com sede na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 11º andar, de operações descontinuadas
28
– (17.102) 91.481
0,12
0,08 e contribuições a pagar
%URRNOLQ63(VWDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVFRQWHPSODPD&RPSDQKLDH Quantidade ponderada média de
Imposto de renda pago
–
– (3.960)
–
suas controladas que são sociedades anônimas de capital fechado (a seguir quotas durante o ano
–
– (121.613) (126.927)
414.297.488 414.297.488 Juros pagos sob empréstimos
denorminados como “Grupo”). A Companhia atua como empresa “holding”
Caixa líquido de atividade
Demonstrações do Resultado Abrangente
sendo controladora de sociedades que se dedicam a fabricação, comerciaoperacional
12.026 (1.138) 60.750 94.476
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)
lização, importação e exportação de produtos químicos na cadeia de acríliFluxo
de
caixa
de
atividades
de
investimento
Controladora Consolidado
cos, estirênicos e embalagens. Também assessora suas controladas na
– (74.010) (87.891)
2017 2016 2017 2016 Aquisição de imobilizado e intangível (1.403)
JHVWmRGDViUHDVGHFRQWURODGRULD¿QDQoDVMXUtGLFDSODQHMDPHQWRJHVWmR
Recebimentos da venda de imobilizado –
– 15.693 31.500
de pessoas e tecnologia da informação. 2. Base de preparação: Estas de- Lucro líquido/(prejuízo) do exercício (60.420) 11.386 (60.420) 11.386 Recebimento de partes relacionadas (10.612)
– (13.393)
–
PRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV LQGLYLGXDLV H FRQVROLGDGDV IRUDP SUHSDUDGDV GH Outros resultados abrangentes
Caixa líquido de atividade de
,WHQVTXHSRGHPVHUVXEVHTXWHQWHPHQWHUHFODVVL¿FDGRV
acordo com o International Financial Reporting Standards (IFRS), emitido
investimento
(12.015)
– (71.710) (56.391)
pelo International Accounting Standard Board (IASB) e também de acordo para demonstração do resultado (líquido de impostos)
)OX[RGHFDL[DGHDWLYLGDGHGH¿QDFLDPHQWR
Operações
no
exterior
–
com as normas praticadas no Brasil. 3ROtWLFDVFRQWiEHLVVLJQL¿FDWLYDV
Captações de empréstimos
O Grupo aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consis- Diferenças cambiais na conversão (3.933) (19.626) (3.933) (19.626) H¿QDFLDPHQWRV
–
– 128.444 862.205
WHQWHDWRGRVRVH[HUFtFLRVDSUHVHQWDGRVQHVWDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV Ganho e perda atuarial do plano
–
– (177.341) (790.031)
(1.830) (5.327) (1.830) (5.327) Pagamentos de empréstimos
individuais e consolidadas. a. Moeda funcional e de apresentação: As GHEHQHItFLRGH¿QLGR
Pagamentos de mútuos de
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVHFRQVROLGDGDVHVWmRDSUHVHQWDGDV +HGJHGHÀX[RGHFDL[D±3RUomRHIH
partes relacionadas
– 1.168
– (63.588)
em Reais, moeda funcional da Cia. b. Base de consolidação: (i) Subsidi- tivadas das alterações no valor justo 2.011 186.707 2.011 186.707 Caixa líquido de atividade
árias: 1DVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVLQGLYLGXDLVGDFRQWURODGRUDDVLQIRU- +HGJHGHÀX[RGHFDL[D±0RQWDQWH
GH¿QDQFLDPHQWR
– 1.168 (48.897) 8.586
PDo}HV¿QDQFHLUDVGHFRQWURODGDVVmRUHFRQKHFLGDVSRUPHLRGRPpWRGR OtTXLGRUHFODVVL¿FDGRSDUD
(Redução) Aumento em caixa e
demonstração
do
resultado
165.176
(13.167)
165.176
(13.167)
de equivalência patrimonial. c. Moeda estrangeira: Transações em moe11
30 (59.857) 46.671
101.044 159.973 101.044 159.973 equivalentes de caixa
das estrangeiras: Transações em moeda estrangeira são convertidas para Resultado abrangente total
Alterações em caixa e equivalentes de caixa
as respectivas moedas funcionais das entidades do Grupo pelas taxas de mudanças nas vidas úteis de itens de imobilizado. g. Ativos mantidos para No início do ano
61
31 98.461 71.416
câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários denomina- venda: Os ativos não circulantes ou os ativos mantidos para venda que Ajuste cambiais de conversão
–
– (3.933) (19.626)
dos e apurados em moedas estrangeiras na data do balanço são converti- FRPS}HPDWLYRVHSDVVLYRVVmRFODVVL¿FDGRVFRPRPDQWLGRVSDUDYHQGDVH 1R¿PGRDQR
72
61 34.671 98.461
dos para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passi- for altamente provável que eles sejam recuperados principalmente por meio
11
30 (59.857) 46.671
vos não monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda da venda e não do uso contínuo. h. Perda de valor recuperável: (i) Ativos
estrangeira são convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na ¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRV 2VDWLYRV¿QDQFHLURVQmRFODVVL¿FDGRVFRPR GH[DomRHRXWUDVGHVSHVDV¿QDQFHLUDV$YDULDomRFDPELDOGHDWLYRVHSDVdata em que o valor justo foi determinado. Itens não monetários que são DWLYRV¿QDQFHLURVDRYDORUMXVWRDWUDYpVGRUHVXOWDGRLQFOXLQGRRVLQYHVWL- VLYRV¿QDQFHLURVpUHSRUWDGDHPEDVHOtTXLGDQDGHPRQVWUDomRGRUHVXOWDGR
mensurados com base no custo histórico em moeda estrangeira são conver- mentos contabilizados pelo método da equivalência patrimonial, são avalia- FRPRUHFHLWD¿QDQFHLUDRXGHVSHVDV¿QDQFHLUDVGHSHQGHQGRVHDVYDULDtidos pela taxa de câmbio na data da transação. Operações no exterior: Os dos em cada data de divulgação para determinar se há evidência objetiva de ções cambiais líquidas são um ganho ou perda. m. Imposto de renda e
ativos e passivos de operações no exterior, são convertidos para o Real às perda no valor recuperável. LL $WLYRV¿QDQFHLURVPHQVXUDGRVDFXVWR contribuição social: O IR e a CS, atualizado e diferido no Brasil, são calcutaxas de câmbio apuradas na data do balanço. As receitas e despesas de amortizado: O Grupo considera como evidência de redução ao valor recu- lados com base nas alíquotas de 15%, mais uma sobretaxa de 10% sobre o
operações no exterior são convertidas para o Real, às taxas médias men- perável dos ativos mensurados pelo custo amortizado, tanto individual como lucro tributável superior a R$ 240 para IR e 9% sobre o lucro tributável para
sais. G,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV L $WLYRVHSDVVLYRV¿QDQFHLURVQmR GHIRUPDDJUHJDGD7RGRVRVUHFHEtYHLVLQGLYLGXDOPHQWHVLJQL¿FDWLYRVWHP &6//HFRQVLGHUDUDFRPSHQVDomRGRSUHMXt]R¿VFDOHEDVHQHJDWLYDGD
GHULYDWLYRVUHFRQKHFLPHQWRO Grupo reconhece os empréstimos e re- VXDUHFXSHUDELOLGDGHDYDOLDGD$TXHOHVLGHQWL¿FDGRVFRPRQmRVXMHLWRVD CS, limitada a 30% do lucro tributável. n. Provisões: Uma provisão é criada
cebíveis e instrumentos de dívida inicialmente na data em que foram origi- perda de valor recuperável individualmente são avaliados coletivamente. Os quando o Grupo tem uma obrigação legal ou construtiva como resultado de
QDGRV7RGRVRVRXWURVDWLYRVHSDVVLYRV¿QDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVQD DWLYRVTXHQmRVmRLQGLYLGXDOPHQWHVLJQL¿FDWLYRVVmRDYDOLDGRVGHIRUPD XPHYHQWRSDVVDGRTXHSRGHVHUHVWLPDGRGHIRUPDFRQ¿iYHOHpSURYiYHO
data da negociação quando a entidade se tornar parte das disposições con- agregada em relação aos ativos com características de risco similares. (iii) que uma saída de fundos seja necessária para liquidar a obrigação. o. Opetratuais do instrumento. LL $WLYRV¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVPHQVXUD- $WLYRVQmR¿QDQFHLURV2VYDORUHVFRQWiEHLVGRVDWLYRVQmR¿QDQFHLURVGR ração descontinuada: Uma operação descontinuada é um componente de
omR$WLYRV¿QDQFHLURVPHQVXUDGRVSHORYDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR: *UXSRTXHQmRRVHVWRTXHVHDWLYRV¿VFDLVGLIHULGRVVmRUHYLVWRVDFDGD XPQHJyFLRGR*UXSRTXHFRPSUHHQGHRSHUDo}HVHÀX[RVGHFDL[DTXH
8PDWLYR¿QDQFHLURpFODVVL¿FDGRFRPRPHQVXUDGRSHOR9-5FDVRVHMDFODV- data de balanço para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. SRGHPVHUFODUDPHQWHGLVWLQWRVGRUHVWRGR*UXSRHTXHUHSUHVHQWDXPD
VL¿FDGRFRPRPDQWLGRSDUDQHJRFLDomRRXGHVLJQDGRFRPRWDOQRPRPHQWR Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. No LPSRUWDQWHOLQKDGHQHJyFLRVVHSDUDGDRXiUHDJHRJUi¿FDGHRSHUDo}HV
do reconhecimento inicial. (PSUpVWLPRVHUHFHEtYHLV: Esses ativos são men- caso do ágio, o valor recuperável é testado anualmente. i. Benefícios a é parte de um plano individual coordenado para venda de uma importante
surados inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de tran- empregados: L %HQHItFLRVGHFXUWRSUD]RAs obrigações para benefí- OLQKDGHQHJyFLRVVHSDUDGDRXiUHDJHRJUi¿FDGHRSHUDo}HVRXDFODVVL¿sação diretamente atribuíveis. +HGJHVGHÀX[RVGHFDL[D: A moeda funcio- cios de curto prazo dos empregados são mensuradas de forma não descon- cação como uma operação descontinuada ocorre mediante a alienação, ou
QDOGR*UXSRSDUDDSUHSDUDomRGHVXDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVpR tada e incorridas como despesas à medida que o serviço relacionado é TXDQGRDRSHUDomRDWHQGHDRVFULWpULRVSDUDVHUFODVVL¿FDGDFRPRPDQWLGD
UHDOFRPH[FHomRGDVFRQWURODGDVVHGLDGDVQR0p[LFRFXMDPRHGDIXQFLR- prestado. LL 3ODQRGHFRQWULEXLomRGH¿QLGRUm plano de contribuição SDUD YHQGD VH LVVR RFRUUHU DQWHV 4XDQGR XPD RSHUDomR p FODVVL¿FDGD
nal é o dólar americano. Como procedimento de gerenciamento de risco de GH¿QLGDpXPSODQRGHEHQHItFLRVSyVHPSUHJRVHJXQGRRTXDOXPDHQWLGD- como uma operação descontinuada, as demonstrações do resultado e do
mercado, o Grupo gerencia sua exposição em moeda estrangeira através GHSDJDFRQWULEXLo}HV¿[DVSDUDXPDHQWLGDGHVHSDUDGD IXQGRGHSHQVmR  resultado abrangente comparativas são reapresentadas como se a operaGHLQVWUXPHQWRVGHULYDWLYRVQmR¿QDQFHLURV HPSUpVWLPRV WDPEpPOLJDGD e não terá obrigação legal de pagar outros montantes. (iii) Planos de bene- ção tivesse sido descontinuada desde o início do período comparativo. 4.
ao dólar. LLL 3DVVLYRV¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVPHQVXUDomROutros ItFLRGH¿QLGR8PSODQRGHEHQHItFLRGH¿QLGRpXPSODQRGHEHQHItFLRSyV Eventos subsequentes: Em 01/02/2018, o Grupo constituiu a empresa
SDVVLYRV¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVVmRPHQVXUDGRVLQLFLDOPHQWHSHORYDORU HPSUHJRGLIHUHQWHGRSODQRGHFRQWULEXLomRGH¿QLGD$REULJDomROtTXLGDGR 8QLJHO/X[HPERXUJ6$SDUD¿QVGHYHtFXORGHHPLVVmRGHWtWXORVGHGtYLGD
justo deduzidos de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. *UXSRHPUHODomRDRVSODQRVGHSHQVmRGHEHQHItFLRGH¿QLGRpFDOFXODGD via bonds. Em 15/05/2018, a Companhia divulgou seu processo de emissão
e. Estoques: Os estoques são mensurados ao menor valor entre custo e separadamente para cada plano estimando o valor do benefício futuro que internacional de bônus, emitindo USD 200 milhões em Bonds, com vencivalor realizável líquido. O custo dos estoques baseia-se no princípio do cus- os empregados ganharam em troca de seu serviço nos períodos atual e PHQWRHPMDQHLURGH6HJXLQGRDHVWUDWpJLDGH¿QLGDSHODDGPLQLVWUDto médio e inclui custos de compra, produção ou conversão, bem como ou- anterior. j. Receita líquida: As receitas líquidas do curso normal dos negó- ção, a maior parte desse valor será utilizada para pagamento de passivos de
tros custos incorridos para trazer os estoques para sua localização e condi- cios são mensuradas pelo valor justo da contraprestação recebida ou a re- curto prazo. Além disso, a Cia. deve investir uma parcela dos recursos remação existentes, incluindo despesas gerais não relacionadas à produção. f. ceber, líquida de retornos, descontos comerciais e bônus. k. Subvenções nescentes na otimização de suas operações. A emissão faz parte da macro
Imobilizado: 5HFRQKHFLPHQWRHPHQVXUDomROs itens do ativo imobiliza- governamentais: As subvenções governamentais são reconhecidos quan- HVWUDWpJLDGHGHVDODYDQFDJHP¿QDQFHLUDGD8QLJHOFXMRPDUFRLQLFLDOIRLD
do são mensurados ao custo, deduzido da depreciação acumulada e quais- do há uma garantia razoável de que o Grupo cumprirá as condições relevan- venda de sua operação de embalagens, em novembro de 2017. Com esta
quer perdas por valor recuperável acumuladas.'HSUHFLDomRA deprecia- tes e a subvenção será recebida. O5HFHLWDVHGHVSHVDV¿QDQFHLUDVO RSHUDomR¿QDQFHLUDQRPHUFDGRGHFDSLWDLVD&LDSDVVDDHVWDUPDLVFDSDção é reconhecida no resultado de forma linear ao longo da vida útil UHVXOWDGR¿QDQFHLURLQFOXLMXURVVREUHDWLYRV¿QDQFHLURVPHQVXUDGRVD9-5 citada para aumentar sua geração de caixa e focar ainda mais na rentabiliestimada de cada componente de um item de imobilizado, pois esse método juros sobre empréstimos e recebíveis, descontos de fornecedores e outras dade das suas operações. Na data de 22/05/2018, foi recebido em caixa os
é mais adequado ao padrão de consumo de benefícios econômicos futuros UHFHLWDV¿QDQFHLURV$VGHVSHVDV¿QDQFHLUDVLQFOXHPGHVSHVDVFRPMXURV USD 200 milhões através da operação do bond.
incorporados aos ativos. As vidas úteis estimadas são revistas anualmente GHVFRQWRV FRQFHGLGRV DRV FOLHQWHV LPSRVWRV VREUH UHFHLWDV ¿QDQFHLUDV As Demonstrações Financeiras detalhadas foram auditadas pela
por uma empresa terceirizada contratada pelo Grupo para avaliar quaisquer despesas de reestruturação de dívida, juros dos fornecedores, taxas de inKPMG Auditores Independentes e encontram-se a disposição
Daniel Scarmeloti da Fonseca – 'LUHWRUGH&RQWURODGRULD±&5&632Marcio Scatigno – Contador – CRC 1SP 218.247/O-7
dos acionistas em nossa sede.

CNPJ 04.057.495/0001-46
Demonstrações Financeiras exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)
Balanços patrimoniais - Ativo
2017
2016 Balanços patrimoniais - Passivo
2017
2016
Demonstrações dos fluxos de caixa
Circulante
74.735 52.983 Circulante
86.068
61.860 Fluxos de caixa das atividades operacionais
2017
2016
Caixa e equivalentes de caixa
190
296 Empréstimos e financiamentos
16.724 9.265
36.971
29.293 Lucro líquido do exercício
Contas a receber de clientes
72.034 51.480 Fornecedores
12.867
8.490 Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes
Estoques
–
47 Impostos e contribuições a recolher
3.890
3.009 de caixa gerado pelas atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
383
2 Imposto de renda e contribuição social
28.487 16.800
847
678 Depreciação
Impostos a recuperar
1.302
141 Salários e encargos sociais
9.943 3.357
1.419
2.173 Juros e variações monetárias, líquidas
Despesas antecipadas
484
590 Provisão para férias
(2.824) (2.007)
12.665
9.184 Imposto de renda e contribuição social diferidos
Adiantamentos diversos
342
427 Provisão para participação nos lucros e resultados
7.343 4.947
2.023
2.670 Despesas com imposto de renda e contribuição social
Não circulante
127.782 117.410 Contas correntes
451 4.135
10.454
4.047 Valor residual na alienação de imobilizado
Realizável a longo prazo
12.362
8.528 Dividendos a pagar
291
(36)
2.820
853 (Reversão) para crédito de liquidação duvidosa
Imposto de renda e contribuição social diferidos
7.264
4.440 Juros sobre capital próprio a pagar
2.023 2.670
2.110
1.463 Provisão para participação nos lucros e resultados
Depósitos judiciais
3.275
2.735 Outras obrigações
689 2.824
2
– Provisão para contingências
Outros créditos
1.823
1.353 Não circulante
63.127 41.955
50.447
48.138
Imobilizado
115.420 108.882 Empréstimos e financiamentos
41.509
39.889 (Acréscimo) ou decréscimo de ativos:
Total do ativo
202.517 170.393 Provisão para contingências
(20.845) (6.620)
8.938
8.249 Contas a receber de clientes
47
–
66.002
60.395 Estoques
Demonstrações dos resultados
2017
2016 Patrimônio líquido
(4.653) (2.491)
25.000
25.000 Imposto de renda, CSLL e impostos a recuperar
Receita líquida da prestação de serviços
336.847 244.432 Capital social
106 1.986
5.000
5.000 Despesas antecipadas
Custo dos serviços prestados
(292.573) (206.406) Reserva legal
84
(47)
23.699
23.699 Adiantamentos diversos
44.274
38.026 Reserva de lucros
Lucro bruto
6.407 7.752
Retenção de lucros
12.303
6.696 Contas correntes
Despesas operacionais
(469)
(689)
202.517 170.393 Outros créditos
Despesas gerais e administrativas
(20.708) (21.334) Total do passivo e do patrimônio líquido
(540)
(716)
Despesas com vendas
(1.241)
(867) IRPJ e CSLL / Corrente
(7.343)
(4.947) Depósitos judiciais
Despesas com impostos e taxas
(55)
(163) Diferido
2.825
2.007 Acréscimo ou (decréscimo) de passivos:
4.375 3.860
Outras despesas operacionais líquidas
(367)
(2.631) Lucro líquido do exercício
16.724
9.265 Fornecedores
641
242
13.031 Resultado por ação / Resultado por ação - (em R$)
Lucro antes do resultado financeiro e impostos 21.903
1
– Impostos e contribuições a recolher
Salários
e
encargos
sociais
(754)
(233)
Receitas financeiras
409
505 Demonstrações dos resultados abrangentes
2017
2016
3.481
(316)
Despesas financeiras
(1.070)
(1.331) Lucro líquido do exercício
16.724
9.265 Provisão para férias
(2.670) (1.773)
Resultado financeiro líquido
(661)
(826) Resultado abrangente total
16.724
9.265 Provisão para participação nos lucros e resultados
2
–
21.242
12.205 Resultado por ação / Resultado por ação - (em R$)
Lucro antes do IRPJ e CSLL
1
– Outras obrigações
Juros
pagos
sobre
empréstimos
e
financiamentos
(8.283)
(4.549)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Capital Reserva Reserva para Reserva para Reserva Retenção Lucros acu(4.062) (3.775)
social
legal Investimentos Capital de giro de lucros de lucros
mulados Total Impostos pagos sobre o lucro
35.994 34.586
Saldos em 1º de dezembro de 2016
3.000
600
16.151
21.922
– 12.026
– 53.699 Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Aumento do capital social
22.000
–
(7.092)
(9.626)
–
(5.282)
–
– Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições
de
ativo
imobilizado
(35.474)
(49.323)
Constituição da reserva legal
– 4.400
(1.418)
(1.925)
–
(1.057)
–
–
(35.474) (49.323)
Constituição da reserva de lucros
–
–
(7.641)
(10.371) 23.699
(5.687)
–
– Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
–
9.265 9.265 Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos pagos
(7.549) (14.550)
Destinação dos lucros
(715)
–
Dividendos mínimos obrigatórios
–
–
–
–
–
–
(853) (853) Juros sobre capital próprio pagos
39.130 52.941
Juros sobre capital próprio
–
–
–
–
–
–
(1.716) (1.716) Captações de empréstimos e financiamentos
(31.492) (25.327)
Retenção de lucros
–
–
–
–
–
6.696
(6.696)
– Pagamento de empréstimos e financiamentos
Caixa
líquido
(aplicado)
proveniente
Saldos em 31 de dezembro de 2016
25.000 5.000
–
–
23.699
6.696
– 60.395
(626) 13.064
Destinação para dividendos a pagar
–
–
–
–
–
(6.696)
– (6.696) das atividades de financiamento
(106) (1.673)
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
–
16.724 16.724 (Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício
296 1.969
Destinação dos lucros
190
296
Dividendos mínimos obrigatórios
–
–
–
–
–
–
(2.820) (2.820) Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício
(106) (1.673)
Juros sobre capital próprio
–
–
–
–
–
–
(1.601) (1.601) (Redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa
Marcelo Augusto Felipe - Diretor Presidente
Retenção de lucros
–
–
–
–
– 12.303
(12.303)
–
Edilene Chagas Barreto - Contadora - CRC 1 SP 183605/O-9
Saldos em 31 de dezembro de 2017
25.000 5.000
–
–
23.699 12.303
– 66.002

Manserv Investimentos e Participações S/A

CNPJ 11.596.852/0001-00
Demonstrações Financeiras exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Balanços Patrimoniais
Controladora
Consolidado
Atribuível aos acionistas controladores
Ativo
2017
2016
2017
2016
Reserva Reserva
ParticiCirculante
80.938 54.932 355.081 322.689
para
para Reserva Ágio na Retenção Lucros
pação de
Caixa e equivalentes de caixa
21
16
1.669
7.288
Capital Reserva
inves- capital
de transação
de acumunão controTotal
Contas a receber de clientes
–
– 330.671 300.903
social
legal timentos de giro lucros de ações lucros
lados
Total
ladores do PL
Estoques
–
–
2.062
1.286
10.100
2.020 36.303 50.920
–
(87) 47.345
– 146.601
135 146.736
Contas correntes
40.315 27.859
–
– Saldos em 01/01/2016
44.900
– (12.114) (16.992)
–
– (15.794)
–
–
–
–
Imposto de renda e CSLL a recuperar –
–
9.261
3.543 Aumento de capital social
–
8.980
(2.421) (3.396)
–
–
(3.163)
–
–
–
–
Impostos a recuperar
3.117
1.989
7.764
5.123 Constituição da reserva legal
–
– (14.416) (20.220) 53.443
– (18.807)
–
–
–
–
Dividendos a receber
23.763 16.404
–
– Constituição da reserva de lucros
–
–
(7.352) (10.312)
–
–
(9.581)
– (27.245)
– (27.245)
Juros sobre capital próprio
13.205
8.600
–
– Destinação para dividendos a pagar
Despesas antecipadas
426
21
1.564
1.878 Aumento de capital de não controladores
–
–
–
–
–
–
–
(74)
(74)
74
–
Adiantamentos diversos
91
43
2.090
2.668 sem mudança no controle
–
–
–
–
–
–
–
65.193 65.193
(141) 65.052
Não circulante
210.426 200.242 236.203 217.254 Lucro líquido do exercício
Realizável a longo prazo
7
10 40.288 30.921 Destinação dos lucros
–
–
–
–
–
–
–
(8.493) (8.493)
– (8.493)
Impostos a recuperar
–
–
–
1 Dividendos mínimos obrigatórios
–
–
–
–
–
–
– (10.117) (10.117)
– (10.117)
Imposto de renda e CSLL diferidos
–
– 14.730 12.720 Juros sobre capital próprio
–
–
–
–
–
– 46.509 (46.509)
–
–
–
Depósitos judiciais
7
10
9.038
7.479 Retenção de lucros
55.000 11.000
–
– 53.443
(87) 46.509
– 165.865
68 165.933
Outras contas a receber
–
–
408
2.132 Saldos em 31/12/2016
Outros créditos
–
– 16.111
8.589 Baixa de participação de capital
–
–
–
–
–
87
24
–
111
(68)
43
Investimentos
206.700 197.468
–
– de não controladores
–
–
–
–
–
– (30.509)
– (30.509)
– (30.509)
Imobilizado
2.273
1.318 194.469 184.887 Destinação para dividendos a pagar
–
–
–
–
–
–
–
72.478 72.478
– 72.478
Intangível
1.446
1.446
1.446
1.446 Lucro líquido do exercício
Total do ativo
291.364 255.174 591.284 539.943 Destinação dos lucros
Balanços Patrimoniais
Controladora
Consolidado Dividendos mínimos obrigatórios
–
–
–
–
–
–
– (10.535) (10.535)
– (10.535)
Passivo
2017
2016
2017
2016 Juros sobre capital próprio
–
–
–
–
–
–
–
(9.832) (9.832)
– (9.832)
Circulante
103.462 89.297 322.765 288.527 Retenção de lucros
–
–
–
–
–
– 52.111 (52.111)
–
–
–
Empréstimos e financiamentos
200
– 72.539 66.141 Saldos em 31/12/2017
55.000 11.000
–
– 53.443
– 68.135
– 187.578
– 187.578
Fornecedores
1.139
772 54.919 53.677 Demonstrações de resultados
Controladora
Consolidado Diferido
–
–
2.012
5.246
Impostos e contribuições a recolher 3.021
2.133 26.981 26.424
2017 2016
2017
2016 Lucro líquido do exercício
72.478 65.193
72.478
65.052
Imposto de renda e contribuição social
–
– 1.759
812 Receita líquida/prestação de serviços –
– 1.776.605 1.612.414 Resultado atribuível aos:
Salários e encargos sociais
824
650 19.827 16.812 Custo dos serviços prestados
72.478 65.193
72.478
65.193
–
– (1.558.277) (1.396.784) Acionistas controladores
Provisão para férias
1.882
1.765 78.217 71.363 Lucro bruto
–
–
–
(141)
–
– 218.327 215.630 Acionistas não controladores
Provisão p/partic. nos lucros e resultados –
880 10.698 14.211
Lucro líquido do exercício
72.478 65.193
72.478
65.052
(Despesas)/receitas operacionais
Contas correntes
38.640 44.135
–
–
–
– (113.850) (116.485) Resultado por ação
Dividendos a pagar
45.773 31.029 45.773 31.029 Despesas gerais e administrativas
Resultado por ação - (em R$)
1
1
1
1
Despesas
com
vendas
–
–
(4.921)
(4.187)
Juros sobre capital próprio
11.983
7.805 11.983
7.805
Demonstrações de resultados abrangentes
Despesas
com
impostos
e
taxas
–
–
(733)
(1.577)
Outras obrigações
–
128
68
253
Controladora
Consolidado
–
–
Não circulante
325
12 80.941 85.483 Result. de equivalência patrimonial 72.478 65.193
2017 2016
2017
2016
–
(891)
(3.376) Lucro líquido do exercício
Empréstimos e financiamentos
262
– 53.777 61.112 Outras despesas operacionais líquidas –
72.478 65.193
72.478
65.052
Provisão para contingências
63
12 27.164 24.371 Lucro antes do resultado
Resultados abrangentes - Total
72.478 65.193
72.478
65.052
72.478 65.193
97.932
90.005 Resultado abrangente atribuível aos:
Patrimônio líquido
187.578 165.865 187.578 165.933 financeiro e impostos
–
–
2.277
3.753 Acionistas controladores
Capital social
55.000 55.000 55.000 55.000 Receitas financeiras
72.478 65.193
72.478
65.193
Reserva legal
11.000 11.000 11.000 11.000 Despesas financeiras
–
–
(2.955)
(3.005) Acionistas não controladores
–
–
–
(141)
Reserva de lucros
53.443 53.443 53.443 53.443 Resultado financeiro líquido
–
–
(678)
748 Resultados abrangentes - Total
72.478 65.193
72.478
65.052
Ágio na aquisição de
Lucro antes do IRPJ e CSLL
72.478 65.193
97.254
90.753 Resultado por ação
participação de minoritários
–
(87)
–
(87) IRPJ e CSLL /Corrente
–
–
(26.787) (30.947) Resultado por ação - (em R$)
1
1
1
1
Retenção de lucros
68.135 46.509 68.135 46.509
(Acréscimo)
ou
decréscimo
de
ativos:
Caixa
líquido
proveniente
das
Patrimônio líquido atribuível
–
– (29.984) (90.320) atividades operacionais
30.479 45.224 79.351 60.566
187.578 165.865 187.578 165.865 Contas a receber de clientes
aos controladores
–
–
(776)
(681) Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Participação de não controladores
–
–
–
68 Estoques
(17.951) 3.067
–
– Recursos investidos como aporte de capital
291.364 255.174 591.284 539.943 Contas - correntes
Total do passivo e do PL
IRPJ, CSLL e impostos a recuperar
(1.128)
(2) (27.953) (25.575) nas investidas sem mudança no controle
175
(192)
–
–
Demonstrações dos fluxos de caixa
Controladora
Consolidado Dividendos recebidos
45.952 44.077
–
– Títulos e valores mobiliários
–
–
–
6.149
Fluxos de caixa das
2017
2016
2017
2016 Juros sobre capital próprio recebidos
3.753
540
–
– Aquisições de ativo imobilizado e intangível (1.425) (1.124) (52.874) (70.383)
atividades operacionais
Despesas antecipadas
(405)
(19)
314
2.119 Caixa líquido aplicado nas atividades
Lucro líquido do exercício
72.478 65.193 72.478 65.052 Adiantamentos diversos
(48)
54
578
64 de investimento
(1.250) (1.316) (52.874) (64.234)
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes
Depósitos judiciais
3
– (1.559) (1.487) Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
de caixa gerado pelas atividades operacionais:
–
– (7.522) (4.664) Captações de empréstimos/financiamentos 2.574 4.000 90.965 118.953
Depreciação
–
– 42.191 34.894 Outros créditos
Pagto de empréstimos e financiamentos (2.093) (4.000) (93.356) (80.059)
Juros e variações monetárias, líquidas
–
– 15.715
8.967 Acréscimo ou (decréscimo) de passivos:
366
426 1.241 26.791 Juros sobre capital próprio pagos
(3.405)
(490) (3.405)
(490)
Imposto de renda e contribuição social diferidos –
– (2.010) (5.246) Fornecedores
Impostos
e
contribuições
a
recolher
157
(647)
(1.649) 3.371 Dividendos pagos
(26.300) (43.500) (26.300) (43.500)
Despesas com IRPJ e CSLL
–
– 26.787 30.947
174
113 3.015
5.131 Caixa líquido aplicado nas
Equivalência patrimonial
(72.478) (65.193)
–
– Salários e encargos sociais
117
87 6.854 10.634 atividades de financiamento
(29.224) (43.990) (32.096) (5.096)
Valor residual na alienação de imobilizado
–
– 1.102
6.223 Provisão para férias
(880)
– (14.211) (8.813) Aum. (red.) no caixa e equivalentes de caixa 5
(82) (5.619) (8.764)
Provisão para crédito de liquidação duvidosa –
–
216
(424) Provisão p/partic. nos lucros e resultados
414 (2.472)
(183)
(28) Caixa e equivalentes de caixa/início/exercício 16
98 7.288 16.052
Provisão p/partic. nos lucros e resultados
–
– 10.698 14.211 Outras obrigações
– (14.262) (9.433) Caixa e equivalentes de caixa/fim/exercício
21
16 1.669
7.288
Provisão (reversão) para contingências
–
– 4.517
5.542 Juros pagos s/empréstimos e financiamentos (45)
–
– (6.246) (6.709) Aum. (red.)/caixa/equivalentes de caixa
5
(82) (5.619) (8.764)
–
– 171.694 160.166 Impostos pagos sobre o lucro
Celso Antonio Lambais - Diretor Presidente
Edilene Barreto da Silva - Contadora - CRC 1 SP 183605/O-9

Manserv Montagem e Manutenção S/A

CNPJ 54.183.587/0001-40
Demonstrações Financeiras exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais - Ativo
2017
2016 Balanços Patrimoniais - Passivo
2017
2016
Demonstrações dos fluxos de caixa
Circulante
164.811 191.764 Circulante
2017
2016
112.953 128.569 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
435
5.894 Empréstimos e financiamentos
25.950 32.637
8.962 25.253 Lucro líquido do exercício
Contas a receber de clientes
114.769 141.936 Fornecedores
20.205 25.355 Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes
Estoques
1.726
1.154 Impostos e contribuições a recolher
12.755 15.089 de caixa gerado pelas atividades operacionais:
Contas correntes
38.640
37.427 Salários e encargos sociais
6.363 10.937
10.961
9.365 Depreciação
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 7.196
2.476 Provisão para férias
Juros
e
variações
monetárias,
líquidas
2.446
2.688
35.724 37.347
Impostos a recuperar
687
680 Provisão para participação nos lucros e resultados
430
(2.119)
4.107
5.791 Imposto de renda e contribuição social diferidos
Despesas antecipadas
348
904 Contas correntes
7.285 15.474
836
2.011 Despesas com imposto de renda e contribuição social
Adiantamentos diversos
1.010
1.293 Dividendos a pagar
406
1.256
11.564
3.148 Valor residual na alienação de imobilizado
Não circulante
61.747
59.326 Juros sobre capital próprio a pagar
(60)
(375)
7.773
5.089 (Reversão) para crédito de liquidação duvidosa
Realizável a longo prazo
24.617
19.378 Outras obrigações
4.107
5.791
66
121 Provisão para participação nos lucros e resultados
Imposto de renda e contribuição social diferidos
5.689
6.118 Não circulante
3.380
5.782
21.557 25.487 Provisão para contingências
Depósitos judiciais
5.148
4.270 Empréstimos e financiamentos
50.307 72.071
5.307 10.894
Outras contas a receber
408
2.132 Provisão para contingências
(Acréscimo)
ou
decréscimo
de
ativos:
16.250 14.593
Outros créditos
13.372
6.858
27.227 (41.531)
Patrimônio líquido
92.048 97.034 Contas a receber de clientes
Imobilizado
37.130
39.948
(572)
(681)
35.000 35.000 Estoques
226.558 251.090 Capital social
Total do ativo
(12.012) (14.710)
Reserva legal
7.000
7.000 Imposto de renda, CSLL e impostos a recuperar
Demonstrações dos resultados
2017
2016 Reserva de lucros
556
(101)
31.454 31.454 Despesas antecipadas
Receita líquida da prestação de serviços
799.208
848.106 Retenção de lucros
283
191
18.594 23.580 Adiantamentos diversos
Custo dos serviços prestados
(707.068) (735.573) Total do passivo e do patrimônio líquido
(2.388) (20.349)
226.558 251.090 Contas correntes
92.140
112.533
Lucro bruto
Outros créditos
(6.514) (3.662)
Lucro antes do IRPJ e CSLL
33.665
45.992 Depósitos judiciais
Despesas operacionais
(878)
(667)
(7.285)
(15.474) Acréscimo ou (decréscimo) de passivos:
Despesas gerais e administrativas
(56.148)
(64.526) IRPJ e CSLL / Corrente
(430)
2.119 Fornecedores
Despesas com vendas
(1.726)
(2.090) Diferido
(5.150) 11.871
25.950
32.637 Impostos e contribuições a recolher
Despesas com impostos e taxas
(447)
(970) Lucro líquido do exercício
(3.203)
2.314
1
1 Salários e encargos sociais
Outras despesas operacionais líquidas
(158)
(148) Resultado por ação / Resultado por ação - (em R$)
1.596
4.250
2017
2016 Provisão para férias
33.661
44.799 Demonstrações dos resultados abrangentes
Lucro antes do resultado financeiro e impostos
(1.623)
4.956
25.950
32.637
Receitas financeiras
1.063
2.274 Lucro líquido do exercício
Outras obrigações
(55)
–
Resultado
abrangente
total
25.950
32.637
Despesas financeiras
(1.059)
(1.081)
Provisão para participação nos lucros e resultados
(5.791) (5.488)
1
1
Resultado financeiro líquido
4
1.193 Resultado por ação ; Resultado por ação - (em R$)
Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos
(2.967) (2.491)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
38.816
5.973
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Capital Reserva Reserva para Reserva para Reserva Retenção Lucros acusocial
legal Investimentos Capital de Giro de Lucros de lucros mulados Total Fluxos de caixa das atividades de investimentos
–
6.149
Saldos em 1º de dezembro de 2016
5.000 1.000
25.389
33.064
– 21.243
– 85.696 Títulos e valores mobiliários
(3.951) (7.333)
Aumento do capital social
30.000
–
(9.557)
(12.446)
–
(7.997)
–
– Aquisições de ativo imobilizado
(3.951) (1.184)
Constituição da reserva legal
– 6.000
(1.912)
(2.490)
–
(1.598)
–
– Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Constituição da reserva de lucros
–
–
(10.020)
(13.049) 31.454
(8.385)
–
– Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
(16.728) (19.495)
Destinação para dividendos a pagar
–
–
(3.900)
(5.079)
–
(3.263)
– (12.242) Dividendos pagos
(2.240)
(470)
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
–
32.637 32.637 Juros sobre capital próprio pagos
–
–
–
–
–
–
(3.070) (3.070) Captações de empréstimos e financiamentos
Destinação dos lucros / Dividendos mínimos obrigatórios
23.733 49.103
Juros sobre capital próprio
–
–
–
–
–
–
(5.987) (5.987) Pagamento de empréstimos e financiamentos
(45.089) (37.338)
Retenção de lucros
–
–
–
–
– 23.580
(23.580)
– Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (40.324) (8.200)
Saldos em 31 de dezembro de 2016
35.000 7.000
–
–
31.454 23.580
– 97.034 Redução no caixa e equivalentes de caixa
(5.459) (3.411)
Destinação para dividendos a pagar
–
–
–
–
– (23.580)
– (23.580) Caixa e equivalente de caixa no início do exercício
5.894
9.305
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
–
25.950 25.950 Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício
435
5.894
–
–
–
–
–
–
(1.564) (1.564) Redução no caixa e equivalentes de caixa
Destinação dos lucros / Dividendos mínimos obrigatórios
(5.459) (3.411)
Juros sobre capital próprio
–
–
–
–
–
–
(5.792) (5.792)
Roberto Busato Belger - Diretor Presidente
Retenção de lucros
–
–
–
–
– 18.594
(18.594)
–
Edilene Barreto da Silva - Contadora - CRC 1 SP 183605/O-9
Saldos em 31 de dezembro de 2017
35.000 7.000
–
–
31.454 18.594
– 92.048
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Polimold Industrial S/A

2017
2016
www.polimold.com.br Demonstrações do resultado
Receita com venda de produtos - Mercado Nacional 81.923
85.602
C.N.P.J 44.106.466/0001-41
Receita com exportação de produtos
8.696
8.348
Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (em Milhares de Reais)
334
319
Notas
2017
2016 Receita com prestação de serviços
Balanços patrimoniais
Notas
2017
2016 Balanços patrimoniais
(16.533) (17.146)
15.535
16.971 (-) Tributos incidentes
Ativo/Ativo circulante
42.582
43.623 Passivo/Passivo circulante
(2.531)
(3.579)
7
2.347
361 (-) Devoluções
Caixa e equivalentes de caixa
5.931
6.719 Empréstimos e financiamentos
71.889
73.545
Fornecedores
4.053
3.505 (=) Receita liquida
Contas a receber
15.693
16.991 Obrigações trabalhistas
(54.561) (58.248)
3.365
3.729 (-) Custo dos produtos / mercadorias vendidos
Estoques
3
18.923
18.277 Obrigações tributárias
889
1.369 (=) Resultado bruto
17.328
15.297
Tributos a recuperar
783
669 Contas a pagar
1.284
2.090 (+/-) Despesas e receitas operacionais:
(16.363) (16.266)
1.197
1.370 Despesas gerais e administrativas
(12.741) (12.436)
Créditos diversos
1.245
928 Adiantamento de clientes
2.400
4.547 Despesas comerciais
(3.104)
(3.318)
Despesas antecipadas
7
39 Juros sobre capital próprio a pagar
Passivo não circulante
1.361
884 Despesas tributárias
(661)
(553)
Ativo não circulante
10.340
10.229 Empréstimos
e financiamentos
7
1.309
526 Outras receitas / despesas operacionais
143
40
Realizável a longo prazo: Tributos a recuperar
120
99 Contas a Pagar
19 (+/-) Despesas e receitas financeiras:
(912)
(2.738)
Depósitos judiciais
84
92 Obrigações tributárias
33
99 Despesas financeiras
(2.363)
(4.216)
19
240 Receitas financeiras
Depósito Caução-Eletropaulo
36
36 Titulos a Pagar
1.451
1.478
36.026
35.997 (=) Resultado antes das provisões tributárias
Contas Correntes Devedoras
185
50 Patrimônio líquido
53
(3.707)
8
33.960
33.960 (-) Provisão para imposto de renda
(15)
Investimentos
4
95
95 Capital social
Reservas de capital
28
28 (-) Contribuição social
(9)
Imobilizado
5
8.474
8.561 Reserva legal
1.465
1.413 Lucro antes da Reversão dos Juros sobre Capital Próprio
29
(3.707)
Intangível
6
1.346
1.296 Reserva de Lucros - Retenção de lucros
573
596
1.004
2.858
52.922
53.852 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio
Total do ativo
52.922
53.852 Total do passivo e patrimônio líquido
1.033
(849)
Demonstração das mutações
Capital
Reservas
Reserva
Retenção
Lucros
Saldo (=) Resultado líquido do exercício
do patrimônio líquido
social
de capital
legal
de lucros
acumulados
total Quantidade de ações ordinárias-média ponderada 10.440.685 10.440.685
0,099
-0,081
Saldo em 31/12/2015
33.960
28
1.413
4.304
39.705 Lucro /Prejuízo por ação em R$
Lucro do exercício
(850)
(850) 3. Estoques: Descrição
2017
2016
Destinação dos lucros:
Matérias primas
3.953
4.262
Juros sobre capital próprio
(2.858)
(2.858) Produtos em elaboração
262
415
Retenção de lucros
(3.708)
3.708
- Produtos acabados
10.007
10.121
Saldo em 31/12/2016
33.960
28
1.413
596
35.997 Almoxarifado
269
159
Lucro/(Prejuízo) do exercício
1.033
1.033 Estoque de n/Propr em Poder de Terceiros
197
119
Destinação dos lucros:
Mercadorias para Revenda
4.235
3.201
Reserva legal
52
(23)
(29)
- Total
18.923
18.277
Juros sobre capital próprio
(1.004)
(1.004) 4. Investimentos: Descrição
2017
2016
Saldo em 31/12/2017
33.960
28
1.465
573
36.026 Investimentos avaliados pelo custo de aquisição
95
95
Notas explicativas: 1. Contexto operacional: A Polimold Industrial S/A Administração, com base na análise dos riscos para cobrir possíveis perdas. Total
95
95
(“Polimold” ou “Companhia”) foi fundada em 1974, tendo como objetivo c) Estoques: Os estoques de matérias-primas, os produtos em elaboração e 5. Imobilizado
% - Taxa anual
2017
2016
principal a fabricação de moldes industriais, podendo ainda participar como acabados foram avaliados de acordo com o custo médio. d) Investimentos: Máquinas e Equipamentos
6 a 20
43.615
42.503
sócia ou acionista em outras sociedades. 2. Apresentação das demonstra- As participações permanentes em controladas foram avaliadas pelo método Móveis e Utensílios
10 a 20
2.459
2.358
ções e principais práticas contábeis adotadas: 2.1. Base de apresenta- de equivalência patrimonial. Os demais investimentos encontram-se re- Demais ativos
10 a 20
1.962
1.869
ção e adoção da Lei 11.638/07: As demonstrações financeiras foram ela- gistrados pelo custo de aquisição. e) Imobilizado: Bens do imobilizado são Benfeitorias em Propr 3ºs
10
2.144
2.026
boradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base registrados pelo custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo Total
50.180
48.756
nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76, método linear, tomando-se por base as taxas informadas na Nota 5. f) Intan- Depreciações acumuladas
(41.706) (40.195)
alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, e na Norma Brasileira de Con- gível: São representados pelos montantes pagos na aquisição de softwares Imobilizado líquido
8.474
8.561
tabilidade NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, e marcas e patentes, amortizados pelo método linear tomando-se por base 6. Intangíveis
% - Taxa anual
2017
2016
aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). A Companhia não as taxas informadas na Nota 6. g) Empréstimos e Financiamentos: São atu- Intangíveis
0 a 20%
4.415
4.006
possui operações registradas em outros resultados abrangentes , razão pela alizados pelos juros incorridos (“pro rata temporis”) definidos em contratos, Amortizações acumuladas
(3.069)
(2.710)
qual não está apresentando a demonstração relativa a esse resultado. 2.2. contabilizados até a data do balanço. h) Imposto de renda e contribuição Intangível Líquido
1.346
1.296
Sumário das Principais Práticas Contábeis: a) Caixa e equivalentes de social sobre o lucro: O imposto de renda e a contribuição social são cal- 7. Empréstimos e financiamentos
2017
2016
caixa: Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações finan- culados, observando os critérios estabelecidos pela legislação tributária Finame
527
887
ceiras com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu vigente, pelas alíquotas regulares de 15% acrescidas de adicional de 10% Capital de giro
3.129
valor de mercado. b) Clientes: O saldo é apresentado com base nos valores para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. i) Lucro líqui- Totais
3.656
887
presente e de realização. As perdas na realização do contas a receber são do por ação: O lucro / (prejuízo) líquido por ação é calculado com base na Parcela circulante
2.347
361
reconhecidas no resultado do exercício obedecendo critérios definidos pela quantidade média ponderada de ações ordinárias disponíveis durante o ano. Parcela não circulante
1.309
526

Demonstrações dos fluxos de caixa
2017 2016
Das atividades operacionais: Lucro líquido do exercício
1.033 (849)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais: Depreciações e amortizações
1.869 1.866
Juros sobre empréstimos e financiamentos
251
41
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Contas a receber de clientes
1.298 (1.844)
Estoques
(646) 1.942
Tributos a Recuperar
(135) 162
Créditos Diversos
(444) (404)
Despesas Antecipadas
33
(39)
(Decréscimo) acréscimo em passivos: Fornecedores
548
434
Obrigações trabalhistas e tributárias
(910) (687)
Contas a pagar e outros débitos
(1.046) 945
Adiantamento de clientes
(173) 687
Juros s/ capital próprio a pagar
(151) (429)
Disponibilidades líquidas geradas
pelas atividades operacionais
1.527 1.826
Fluxo de Caixa das atividades de investimento
Acréscimo do imobilizado
(1.424) (790)
Acréscimo do Intangível
(408) (152)
Caixa líquido utilizado pelas atividades de investimento (1.832) (942)
Fluxo de Caixa das atividades de financiamento
Ingresso de empréstimos e financiamentos
4.016
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
(1.499) (1.349)
Distribuições de lucros e juros sobre capital próprio
(3.000)
Caixa líquido utilizado pelas atividades de financiamento (483) (1.349)
Aumento / Redução das disponibilidades
(788) (465)
Disponibilidades: No início do exercício
6.719 7.184
No fim do exercício
5.931 6.719
Aumento / Redução das disponibilidades
(788) (465)
8. Patrimônio líquido: a) Capital social: O Capital Social é de MR$33.960
integralmente realizado e dividido em 10.440.685 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. b) Destinação dos lucros: O lucro líquido do
exercício, após compensação de prejuízos acumulados, terá a seguinte destinação, conforme determina o estatuto social: • 5% para reserva legal, até
atingir o montante de 20% do capital social; • Distribuição de dividendos
mínimos obrigatórios, em percentual a ser definido pela assembléia geral,
respeitando as regras previstas na legislação vigente (mínimo de 25% do
lucro líquido do exercício, após a constituição da reserva legal). Foram
destinados juros sobre capital próprio no valor de MR$ 1.004 (MR$2.858
em 2016), que foram reclassificados de despesas financeiras para lucros
acumulados, para fins de apresentação das demonstrações financeiras.
9. Cobertura de seguros: A Companhia mantém cobertura de seguros por
montantes considerados suficientes pelos Departamentos Técnicos e Operacionais, para cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ ou responsabilidades. 10. Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros correntemente utilizados pela Companhia restringem-se a aplicações financeiras,
empréstimos e financiamentos, todos em condições normais de mercado,
cujos valores estimados de mercado são similares aos seus respectivos valores contábeis. A Companhia não efetuou aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de riscos.
A Diretoria
Vera Lúcia do Nascimento Denadai - Contadora CRC 1 SP 097054/O-0

HABRASET HOTELEIRA S/A

CNPJ nº 03.791.971/0001-95
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições Legais e Estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2017. As Demonstrações Financeiras citadas refletem com exatidão o movimento dos negócios e o resultado do exercício. Estamos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que se fizerem
necessários.
São Paulo, maio de 2018.
A Diretoria.
Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - (Valores expressos em milhares de reais - R$)
em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Em milhares de reais - R$)
2017
2016
Ativos
2017
2016 Passivos e Patrimônio Líquido
2017 2016
2.034
1.731 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Circulantes
2.916
2.082 Circulantes
3.438 6.232
- Lucro líquido do exercício
Caixa e equivalentes de caixa
1.406
848 Empréstimos
358
425 Ajustes em:
Contas a receber de clientes e outras
1.236
957 Contas a pagar a fornecedores e outras
Depreciação e Amortização
862 (1.406)
359
309
Impostos a recuperar
152
148 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
4.303 4.826
821
523 Redução (Aumento) de Ativos
Estoques
28
22 Impostos e contribuições a recolher
(248) (266)
401
330 Contas a receber
Despesas Antecipadas
63
60 Adiantamentos de clientes
(279) (235)
95
144 Impostos a recuperar
Outros ativos
31
47 Outras contas a pagar
(4)
(32)
38
35 Estoques
Não Circulantes
14.136
14.426 Não Circulantes
(6)
38
35 Despesas Antecipadas
Créditos diversos
34 Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
(3)
(7)
14.980
14.742 Outros ativos
Depósitos judiciais
67
61 Patrimônio Líquido
16
(43)
8.261
8.261 Créditos diversos
Partes Relacionadas
- Capital social
34
51
303
132
5.067
4.829 Aumento (Redução) de Passivos
Imobilizado
14.007
14.250 Retenção de lucros
(67)
(90)
1.652
1.652 Contas a pagar a fornecedores e outras
Intangível
62
81 Reserva Legal
50
55
17.052
16.508 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Total dos Ativos
17.052
16.508 Total dos Passivos e Patrimônio Líquido
298
(36)
Demonstração do Resultado Abrangente para os Exercícios Findos Impostos e contribuições a recolher
Demonstração do Resultados para os Exercícios
71
169
em 31/12/2017 e de 2016 - (Valores expressos em milhares de reais - R$) Adiantamentos de clientes
Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016 - (Valores expressos
Outras contas a pagar
(49)
34
2017
2016
em milhares de reais - R$, exceto o lucro (prejuízo) líquido por quota)
Caixa Proveniente das Operações
55 (134)
3.438
6.232 Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais 4.358 4.692
2017
2016 Lucro Líquido do Exercício
- Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Receita Líquida de Serviços e Vendas
14.839 15.220 Outros resultados abrangentes
3.438
6.232 Aquisições de bens do ativo imobilizado
Custos dos Produtos Vendidos e Serviços Prestados (638)
(971) Total do Resultado Abrangente do Exercício
(600) (804)
Lucro Bruto
14.201 14.249
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Investimento (600) (804)
Receitas (Despesas) Operacionais
para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Com vendas
(1.702) (2.183)
Dividendos pagos
(3.200) (6.500)
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Gerais e administrativas
(5.719) (2.568)
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades
Capital Reserva Reserva de
Outras despesas operacionais, líquidas
(1.640) (1.677)
de Financiamento
(3.200) (6.500)
social
Legal
Lucros
Total
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro
5.140
7.821 Saldo em 31/12/2015
8.261
1.652
5.097 15.010 Aumento/Redução Líquida de Caixa
558 (2.612)
Resultado Financeiro
Distribuição de dividendos
(6.500) (6.500) e Equivalentes de Caixa
Despesas financeiras
(28)
(11) Lucro líquido do exercício
6.232
6.232 Caixa e Equivalentes de Caixa
848 3.460
Receitas financeiras
118
296 Saldo em 31/12/2016
8.261
1.652
4.829 14.742 No início do exercício
1.406
848
Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de Renda
Distribuição de dividendos
(3.200) (3.200) No fim do exercício
558 (2.612)
e da Contribuição Social
5.230
8.106 Lucro líquido do exercício
3.438
3.438 Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa
Imposto de Renda e Contribuição Social
Saldo em 31/12/2017
8.261
1.652
5.067 14.980 útil dos bens; d. Contas a pagar Fornecedores:Registradas e mantidas no
Correntes
(1.792) (1.874) deral de Contabilidade e incorporam as alterações trazidas pelas Leis balanço pelo valor nominal dos títulos, quando aplicável e representativo, é
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
3.438
6.232 11.638/07 e 11.941/10. 3. Práticas Contábeis: As práticas contábeis adota- calculado e apresentado pelo valor presente de realização; e. Impostos e
Lucro Líquido do Exercício por Quota
0,42
0,75 das para a contabilização e elaboração das demonstrações financeiras ema- contribuições a recolher: As provisões para Imposto de Renda e Contribuição Social, constituídas em conformidade com a Legislação fiscal vigenNotas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras para os Exer- nam das disposições das Sociedades por Ações e podem ser resumidas
te; f. Provisão para riscos contingentes: As provisões para riscos contincícios Findos em 31/12/2017. 1.Contexto Operacional: A Habraset Hote- como segue: a. Apuração do resultado: Apurado com observância ao regi- gentes são constituídas considerando a avaliação de risco efetuada pelos
leira S.A. (Habraset) é uma Companhia de capital fechado e tem por objeto me de competência, aplicando a confrontação entre realização das receitas
escritórios homologados, as avaliações consideram a melhor estimativa de
principal a exploração de atividades e serviços de hotelaria, através da utili- e das despesas; b. Contas a receber Clientes: Registradas e mantidas no
risco provável de realização. 4. Patrimônio Líquido: O Patrimônio é combalanço
pelo
valor
nominal
dos
títulos,
quando
aplicável
e
representativo,
é
zação da marca Ibis Budget. O modelo de negócio desta Companhia é admiposto por Capital Social constituído de 8.260.534 ações ordinárias, todas
nistrado pela AccorInvest Brasil S/A pelo sistema de parceria ou “joint-ventu- calculado e apresentado pelo valor presente. A provisão para créditos de li- nominativas sem valor nominal, incluindo reserva de lucros, qual considera a
re”. 2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práti- quidação duvidosas considera a política da Companhia aprovada pela admiconstituição de 5% a título de reserva legal, limitado a 20% do capital
cas contábeis adotadas: As demonstrações contábeis da Habraset apre- nistração para o seu reconhecimento ou perda e considera os riscos da não
social,e lucro líquido do exercício.
sentam-se de forma individual e foram elaboradas em conformidade com as realização das contas a receber; c. Imobilizado: Avaliados considerando os
Antonio Setin
Gerard Martinez
práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância às disposições con- custos de aquisição mais os custos necessários para a utilização do bem. A Didier Bosc
Maisa Santana de Souza - Contadora - CRC - 1SP 216.383/O-0
tidas na Lei das Sociedades por Ações e nas Resoluções do Conselho Fe- depreciação é calculada pelo método linear considerando o prazo de vida

NOVA RIOTEL EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA.

CNPJ nº 01.436.319/0001-27
Demonstrações Financeiras - (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios
Demonstrações do Resultado para os Exercícios
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
Ativo
31/12/17 31/12/16
31/12/17 31/12/16
31/12/17 31/12/16 Fluxo de Caixa das
Ativo Circulante
10.198 53.740
Atividades Operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
523 37.007 Receita Líquida de Produtos
(48.785) 13.292
14.338 101.705 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
Contas a receber de clientes e outras
2.953 Vendidos e Serviços Prestados
Ajustes em:
Estoques
367
1.986 Custo dos Produtos Vendidos
6.669
6.166
(16.149) (51.100) Depreciação e amortização
Impostos e contribuições a recuperar
8.467
9.803 e Serviços Prestados
(1.811) 50.605 Provisão (reversão) para créditos
Outros ativos
841
1.991 Lucro (Prejuízo) Bruto
de liquidação duvidosa
(507)
59
Ativo Não Circulante
215.500 220.894 Despesas Operacionais
(429)
(807)
(3.437) (15.877) Provisão (reversão de) para custas trabalhistas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
3.457
5.224 Com vendas
(10.830) (16.625) Provisão (reversão) para riscos
Depósitos judiciais
676
964 Gerais e administrativas
87 (16.436)
(32.323) (5.220) tributários, cíveis e trabalhistas
Imobilizado
211.200 214.035 Outras despesas operacionais, líquidas
Valor residual na baixa de ativo imobilizado
35.154
Intangível
167
671 Lucro (Prejuízo) Operacional antes
253
(48.401) 12.883 Valor residual na baixa de ativo intangível
Total do Ativo
225.698 274.634 do Resultado Financeiro
Baixa de adiantamento de terceiros
587
Passivo
31/12/17 31/12/16 Resultado Financeiro
1.771
6.155
1.673
8.234 Imposto de renda diferido
Circulante
6.426 15.046 Receitas financeiras
131
1.210
(155)
(460) Imposto de renda corrente
Contas a pagar a fornecedores e outras
2.811
2.036 Despesas financeiras
(5.656) 10.226
Impostos e contribuições a recolher
1.202
2.981 Lucro (Prejuízo) antes do Imposto de
(46.883) 20.657 Redução (aumento) do capital circulante:
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
609
4.272 Renda e da Contribuição Social
Contas a receber de clientes e outras
3.460
685
Adiantamentos de clientes
598 Imposto de Renda e Contribuição Social
1.619
49
(131) (1.210) Estoques
Parcelamentos fiscais
660
660 Correntes
288
(230)
(1.771) (6.155) Depósitos judiciais
Provisões para custas trabalhistas
855
1.284 Diferidos
1.336
(4.708)
(48.785) 13.292 Impostos e contribuições a recuperar
Outras contas a pagar
289
3.215 Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Outros ativos
(1.776) (1.166)
Passivo Não Circulante
2.738
3.300 Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
775
(3.422)
(2,2019)
0,5999 Fornecedores
Parcelamentos fiscais LP
1.934
2.583 por Cota - R$
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(3.663)
101
Provisão para riscos tributários,
Demonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios
Impostos e contribuições a recolher
(1.783)
1.738
cíveis e trabalhistas
804
717
Findos em 31/12/2017 e de 2016
(598) (6.741)
Patrimônio Líquido
216.534 256.288
31/12/17 31/12/16 Adiantamentos de clientes
(2.926)
488
Capital social
247.593 221.562 Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
(48.785)
13.292 Outras contas a pagar
(8.924) (2.980)
Prejuízos acumulados
(31.059) 34.726 Outros resultados abrangentes
- Caixa gerado pelas operações
(131) (1.372)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
225.698 274.634 Total do Resultado Abrangente do Exercício
(48.785)
13.292 Imposto de renda e contribuição social pagos
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os
estilo e arquitetura da construção. Passa também pela mudança do con- Caixa líquido gerado (aplicado nas)
(9.055) (4.352)
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
ceito dos restaurantes do hotel, áreas de lazer e salas de reunião. 2. Apre- pelas atividades operacionais
AdiantaLucros
sentação das demonstrações contábeis e principais práticas Fluxo de Caixa das Atividades Investimento
(38.737) (24.831)
mento para (Prejuízos)
contábeis adotadas: As demonstrações contábeis da Nova Riotel apre- Aquisição de imobilizado
2.926
Capital futuro aumenacumusentam-se de forma individual e foram elaboradas em conformidade com Valores recebidos na alienação de imobilizado
social to de capital
lados
Total as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância às disposições Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas)
(35.811) (24.831)
Saldos em 31/12/2015
221.562
21.434 242.996 contidas na Lei das Sociedades por Ações e nas Resoluções do Conselho atividades de investimento
Lucro líquido exercício
13.292 13.292 Federal de Contabilidade e incorporam as alterações trazidas pelas Leis Fluxo de Caixa das Atividades Financiamento
(649)
(630)
Saldos em 31/12/2016
221.562
34.726 256.288 11.638/07 e 11.941/10. 3. Práticas Contábeis: As práticas contábeis Pagamento de parcelamentos fiscais
(17.000)
Aumento de Capital
26.031
- 26.031 adotadas para a contabilização e elaboração das demonstrações financei- Distribuição de Dividendos
26.031
Prejuízo do exercício
(48.785) (48.785) ras emanam das disposições das Sociedades por Ações e podem ser resu- Aumento de capital
8.382
(630)
Distribuição Dividendos
(17.000) (17.000) midas como segue: a. Apuração do resultado: Apurado com observância Caixa líquido aplicado nas atividades financiamento
(36.484) (29.813)
Saldos em 31/12/2017
221.562
26.031
(31.059) 216.534 ao regime de competência, aplicando a confrontação entre realização das Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa
Notas Explicativas sobre as Demonstrações Financeiras
receitas e das despesas; b. Contas a receber Clientes: Registradas e Caixa e Equivalentes de Caixa
523
37.007
para os Exercícios Findos em 31/12/2017
mantidas no balanço pelo valor nominal dos títulos, quando aplicável e re- Saldo final
37.007
66.820
1. Contexto Operacional: A Nova Riotel Empreendimentos Hoteleiros presentativo, é calculado e apresentado pelo valor presente. A provisão Saldo inicial
(36.484) (29.813)
Ltda. (“Empresa”) é uma subsidiária da Hotelaria AccorInvest Brasil S.A para créditos de liquidação duvidosa considera a politica da Empresa apro- Diminuição de Caixa e Equivalentes de Caixa
(“AccorInvest”), que detém 99,99% de participação em seu capital social. vada pela administração para o seu reconhecimento ou perda e considera sou a ser a única proprietária, após levantamento identificou pendencias
Essa, por sua vez, é controlada pela ACCOR I.P.B.V. sediada em os riscos da não realização das contas a receber. c. Imobilizado: Avalia- de IPTU, junto aos órgãos responsáveis. Dessa forma a Administração
Luxemburgo. No decurso das atividades do Grupo Accor no Brasil e em li- dos considerando os custos de aquisição mais os custos necessários para da Empresa regularizou o débito fiscal por meio do parcelamento da dívinha com as diretrizes do Grupo, a Hotelaria Accor Brasil S.A. (“HAB”) reali- a utilização do bem. A depreciação é calculada pelo método linear conside- da. g. Provisão para riscos contingentes: As provisões para riscos conzou uma reorganização societária visando separar as atividades de opera- rando o ciclo operacional dos bens, suportados por Laudo específico e re- tingentes são constituídas considerando a avaliação de risco efetuada
dor hoteleiro (“AccorHotels”) da atividade de investimento em hotéis própri- gistrado. d. Contas a pagar Fornecedores: Registradas e mantidas no pelos escritórios homologados, as avaliações consideram a melhor estios (“AccorInvest”). Nessa operação, foi transferida a participação da Em- balanço pelo valor nominal dos títulos, quando aplicável e representativo é mativa de risco provável de realização. 4. Patrimônio Líquido: O
presa da HAB para AccorInvest em sua totalidade. A Empresa paralisou as calculado e apresentado pelo valor presente de realização. e. Impostos e Patrimônio é composto por Capital Social constituído de 24.759.300 quoatividades do Hotel em maio de 2017 para a sua renovação através da con- contribuições a recolher: As provisões para Imposto de Renda e Contri- tas, incluindo reserva de lucros, considera a constituição de 5% a título
versão da bandeira “Sofitel” para a bandeira “Fairmont”. A conversão é um buição Social, constituídas em conformidade com a Legislação fiscal vi- de reserva legal e lucro líquido do exercício.
processo que envolve a troca de todo o mobiliário dos quartos, roupa de gente. f. Parcelamentos Fiscais: até junho/2014 era operada sob o modeDidier Bosc
Gerard Martinez
cama e banho, material de conveniência “souvenirs” além da mudança do lo de contrato de locação, a partir dessa data a AccorInvest Brasil S/A pasMaisa Santana de Souza - Contadora - CRC - 1SP 216.383/O-0

1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III  JABAQUARA - EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0006456-64.2017.8.26.0003. O(A) MM. Juíz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São
Paulo, Dr(a). Laura Mota Lima de Oliveira Macedo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) W TREE COMUNICAÇÃO LTDA
EPP, Alameda dos Guainumbis, 1628, Planalto Paulista  CEP 04067-003, São Paulo-SP, CNPJ 14.695.259/0001-09, que o
procedimento Sumário proposto por ANTÔNIO DE PÁDUA SOARES TOLENTINO, encontra-se em fase de Cumprimento de
Sentença. Fica a executada INTIMADA, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor de R$ 43.363,95 (Maio/2017),
devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento. Ficando ainda advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art.
523, do CPC, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou
nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário, o débito será
acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por cento). Ademais, não
efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a
parte exequente efetuar pedido de pesquisas junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo, devendo comprovar o
prévio recolhimento das taxas previstas no art. 2º, inc. XI, da Lei Estadual 14.838/12, calculadas por cada diligência a ser
efetuada. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 07 de dezembro de 2017.

Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação dos executados JACYR VERSINHASSI, CPF/MF Nº 277.140.47887 e sua mulher FLORÍPEDES GRANDINE PASSO VERSINHASSO, CPF Nº 194.496.708-70; MARCOS VERSINHASSI,
CPF Nº 248.730.018-38; CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ Nº 00.360.305/0001-04; EMGEA EMPRESA GESTORA
DE ATIVOS CNPJ nº 04.527.335/0001-13, e demais interessados, expedido nos autos da Ação de Cobrança, requerida
por CONDOMÍNIO COSTA MARINA, CNPJ nº 03615562/0002-38. Processo nº 0021282-92.2006.8.26.0161. A
Dra. Marisa da Costa Alves Ferreira, Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro da Comarca de Diadema, na forma da
Lei, etc...FAZ SABER aos que o presente edital de 1ª e 2ª Praça de bem imóvel virem ou dele conhecimento tiverem
e interessar possa, que na forma do art. 879, II, do NCPC, regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através do
gestor judicial homologado pelo Tribunal de Justiça www.faroonline.com.br, sob o comando do Leiloeiro Oficial Sr.
Renato Morais Faro, Jucesp nº 431, no dia 08/06/2018, às 15:00 horas, terá início a 1ª praça e se estenderá por três
dias subsequentes, encerrando-se em 11/06/2018, às 15:00 horas, sendo entregue a quem mais der igual ou acima
da avaliação, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo que, em não havendo licitantes,
abrir-se-á a 2ª praça que terá início imediatamente após o fechamento da primeira, e se encerrará no dia 03/07/2018,
às 15:00 horas, para o 2º Leilão, ocasião em que os referidos bens serão entregues a quem mais der, não devendo
ser aceito lance inferior a 60% da avaliação atualizada. Pelo presente edital, ficam intimados os executados, e demais
interessados se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados. CONDIÇÕES DE VENDA: DOS
LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade ON-LINE, sendo que os lances deverão ser fornecidos
através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e imediatamente divulgados on-line, de modo a viabilizar
a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos por e-mail e
posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e no
registro dos lanços DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar no prazo improrrogável de 24 horas o valor do
lance vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida no site www.bb.com.br. PARCELAMENTO: De acordo
com o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC, os interessados em adquirir o bem de forma parcelada, poderão pedir
o parcelamento por escrito, até o início do primeiro leilão, desde que a proposta não seja inferior ao valor da
avaliação, e até o início do segundo leilão, desde que o valor da proposta não seja menor que 60% do valor da
avaliação, ficando claro que do requerimento deverá constar oferta de pagamento de pelo menos 25% do valor
do lance à vista, e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por caução idônea, quando se tratar de móveis,
e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. De todas as propostas deverão constar prazo, modalidade,
indexador de correção monetária e condições de pagamento do saldo. Deve, ainda, constar da proposta que o
interessado declara estar ciente da multa de 10% sobre a parcela inadimplida somada às parcelas vincendas (art. 895,
§4º), bem como que em caso de inadimplemento declara estar ciente sobre a possibilidade de o exeqüente pedir a
resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto nestes mesmos autos (art. 895, §5º). Observa-se, ainda,
que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado.
DA COMISSÃO DO GESTOR: A comissão do leiloeiro será de 5% (cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a
ser paga pelo arrematante no prazo de até 24 horas após o leilão, através de depósito bancário. DO AUTO DE
ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado pelo Juiz.
IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará perante o Juízo competente a imissão na posse. DA ADJUDICAÇÃO:
Caso o exequente venha a adjudicar os bens ficará igualmente responsável pelo pagamento da comissão do Leiloeiro
sobre o valor da avaliação. DA REMIÇÃO: Na hipótese de remição, após a publicação do edital, os devedores pagarão
a comissão do gestor judicial de 3% (três por cento), sobre o valor de avaliação dos bens, para cobertura de todos
os dispêndios, acrescido de todos os encargos previstos, devendo apresentar os pagamentos ao gestor judicial
conjuntamente com a petição, fazendo expressa menção à remição da execução, caso em que não deverá fazer uso
do protocolo integrado. ACORDO: Caso haja acordo entre as partes, após a publicação do edital, será devida a
comissão de 3% sobre o valor do acordo por parte do devedor, para cobertura dos custos do leilão. FALE CONOSCO:
Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas no escritório do Gestor Judicial, na Rua Silveira Martins, 70, 9º andar,
Centro - São Paulo/SP, ou ainda, pelo telefone (11) 3105-4872 - email: faroleiloes@terra.com.br. LOTE ÚNICO:
Apartamento residencial sob o nº 131, localizado no 13º andar, do Ed. Cote DAzur, integrante do Condomínio Costa
Marina, situado na Rua Armando Pinelli, 262, Bairro do Taboão no Distrito de Diadema, com área total de 105,2017m²,
área real de uso privado de 56,0370m², área real de uso comum de 49,1647m², correspondendo-lhe a fração ideal
do terreno e coisas de uso comum de 0,24311%, cabendo-lhe o direito de uso de uma vaga no estacionamento, em
lugar incerto e indeterminado, matriculado sob o nº 38.912, do CRI de Diadema. . VALOR DA AVALIAÇÃO: R$240.791,00
(duzentos e quarenta mil, setecentos e noventa e um reais), conforme laudo de fls., constante dos autos, datado de
fevereiro/2018. VALOR DA AVALIAÇÃO ATUALIZADO PELO TJ/SP PARA abril/2018: R$241.394,00 (duzentos e
quarenta e um mil, trezentos e noventa e quatro reais). Obs.1: Do R. 02 da matrícula do referido imóvel consta
hipoteca única e especial a favor de Caixa Econômica Federal - CEF; Obs.2: Conforme documento anexado aos autos
pela Prefeitura de Diadema em 20/02/2018 constavam débitos inscritos na Dívida Ativa no valor de R$26.063,73, e
débitos para o exercício atual no valor de R$956,95. ÔNUS, TAXAS E IMPOSTOS: Eventuais ônus, taxas ou impostos
incidentes sobre o bem correrão por conta do arrematante ou adjudicante, com exceção dos débitos do § único do
artigo 130 do CTN, que se sub-rogam sobre o preço dos bens. Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da lei.

BARIGUI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ/MF 10.608.405/0001-60 - NIRE 35.3.003633591
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos CRI.
Ficam convocados os Srs. Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 21ª
Série da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A. (“Emissora”), nos termos da cláusula 11.1. do
Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 21ª Série da 1ª Emissão da Barigui Securitizadora S.A. (“TS”), a reunirem-se em Assembleia Geral de Titulares dos CRI (“AGCRI”), a realizarse no dia 18.06.2018, às 10h30, em 1ª convocação, em São Paulo/SP, na Rua Joaquim Floriano,
nº 1.052, 13º andar, sala 132, para deliberar sobre: (i) a autorização para realização de retrocessão/
recompra da totalidade dos Créditos Imobiliários pertencentes ao CRI da 21ª Série da 1ª Emissão
da Barigui Securitizadora S.A. pela Cedente por mera liberalidade, sem a ocorrência dos eventos
estipulados nas cláusulas 6.2. do Termo de Securitização e 7.1. do Contrato de Cessão; (ii) a
elaboração dos documentos necessários, em caso de aprovação da retrocessão/recompra dos
créditos imobiliários. Os Titulares dos CRI que se fizerem representar por procuração, deverão
entregar o instrumento de mandato, com poderes específicos para representação na AGCRI, na
sede da Emissora ou na sede do Agente Fiduciário desta oferta, situada na Avenida das
Américas, nº 3.434, bloco 7, salas 201 e 202, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, com pelo menos
24 horas de antecedência da referida Assembleia e também por meio do endereço eletrônico
ger1.agente@oliveiratrust.com.br. São Paulo, 29 de maio de 2018. Barigui Securitizadora S.A.
Evaldo Leandro Perussolo - Diretor de Relações com Investidores.
(29, 30 e 31/05/2018)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO/SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 16/
04/2018, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1D4D7 - CONTRATO: 818640006409-7 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 0235 SE
ENDERECO DO IMÓVEL:RUA SEBASTIAO ADVINCULA DA CUNHA, Nº 49, AVENIDA
ALTO DE VILA PIRAJUSSARA E RUA FRANCESCO MARTINI, APARTAMENTO Nº
D-12, 1º ANDAR, BLOCO D, EDIFICIO DALIA, CONDOMINIO PORTAL DO CAMPO
LIMPO, CHACARA SETE LAGOS, BAIRRO DE PIRAJUSSARA, CAPAO REDONDO,
29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO, SAO PAULO/SP. CABENDO-LHE O DIREITO A
UMA VAGA INDETERMINADA NA GARAGEM SITUADA NA PARTE EXTERNA DO
TERREO.
ROSENI LOPES FELIX, BRASILEIRO(A), CPF:05469522830, CI:14.983.951-SSP/SP.
SOLTEIRO(A) e cônjuge, se casado(a) estiver.
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
04 - 05 - 06/06/2018
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OFICIAL DO 6º OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DESTA CAPITAL.
FAZ SABER que, em virtude do requerimento datado de 26 de abril de
2018, por parte do ITAU UNIBANCO S/A, com sede na Praça Alfredo
Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setúbal, São Paulo/SP,
ficam INTIMADOS, CLEITON CANTIZANO DE OLIVEIRA, brasileiro,
casado, empresário, RG nº 34.649.769-SSP/SP, CPF sob nº
301.575.558-79 e CRISTIANE GONÇALVES DE OLIVEIRA, brasileira,
casada, empresária, RG nº 42962014-SSP/SP, CPF sob nº 335.593.98894, a efetuarem neste Oficial de Registro de Imóveis, à Avenida Lins
de Vasconcelos, nº 2.376, Vila Mariana, nesta Capital, das 09:00 às
16:00 horas, o pagamento de R$32.830,01com os encargos previstos
em contrato de alienação fiduciária registrado sob nº 6 na matrícula nº.
203.574, referentes à aquisição de um apartamento sob nº 132,
localizado no 13º andar ou pavimento da Torre 2, do empreendimento
“Residencial Giardino Imperiale”, situado na Avenida do Oratório, nº
2.635, no 26º Subdistrito – Vila Prudente. O pagamento será efetuado
no prazo de 15 dias, a contar da última publicação deste edital; e não
pago a importância devida, serão constituídos em mora, nos termos
do artigo 26 e seus parágrafos, da Lei nº 9.514 de 20 de novembro de
1.997. Em virtude da não localização dos destinatários, é feita a
intimação dos mesmos por edital, publicado por 03 (três) dias. São
Paulo, 28 de maio de 2018. Eu, Adriana Bergamo Bianchini da Silva,
Oficial Interina, a digitei, conferi e assino.
29, 30/05 e 01/06/18.
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0019233-23.2013.8.26.0100 (USUC 289) O(A) Doutor(a) Rodrigo
Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o)(s) Virgínia Gaspar Rosa, Rosália Gaspar ou Rosária Gaspar, João Manuel de
Frias, Ayres Pereira Carollo, José Cavalcante, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Arnaldo da Silva Joaquim e Andrea Claudinei Porto Joaquim, ajuizaram
ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua
Alexandre Polinski, nº 68 - Jardim Sobradinho 22º Subdistrito Tucuruvi - São Paulo SP,
com área de 107,78 m², alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em
termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para que, no prazo
de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
B 30 e 31/05
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0031755-87.2010.8.26.0100 (USUC 718) O(A) Doutor(a) Rodrigo
Ramos, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível,
da Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o)(s) José Silva Imóveis e Administração Ltda, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Luiz Lobo de Oliveira e outra, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Estrada Velha do Bororé, nº 108 Jardim Castro Alves Grajaú 32º Subdistrito Capela do Socorro - São Paulo SP, com área
de 133,32 m², contribuinte nº 175.247.0050-3, alegando posse mansa e pacífica no prazo
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para que, no prazo de 15 dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, contestem o feito. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
B 30 e 31/05

1ª VARA DE REGISTROS PÚBLICOS - Praça João Mendes s/nº - Sala 2200/2208
- C e n t r o - C E P 0 1 501-900 - Fone: (11) 2171-6353 - São Paulo-SP - E-mail:
sp1regpub@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO  Prazo de 20 dias, expedido nos
autos da ação de USUCAPIÃO, processo nº 0169665-93.2009.8.26.0100 (USUC
694). O(A) Doutor(a) RODRIGO RAMOS, MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros
Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de São Paulo, do Estado de São Paulo,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Prudência Capitalização, Companhia Nacional
para Favorecer a Economia ou Prudência de Grandes Hotéis S/A, Paulo Mibielli de
Carvalho, Rozalina Lunardelli de Carvalho ou Rozalina Lunardelli, Domingos Giacomini,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que ELIANE
STELLA KIYAI, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio
sobre o imóvel localizado na Avenida Prof. Vicente Rao, nº 2.268 - Jardim
Prudência - São Paulo SP, com área de 254,69 m², contribuinte nº 090.228.00164, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese o presente edital para CITAÇÃO dos SUPRAMENCIONADOS para que, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, CONTESTEM o
feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que
será nomeado Curador Especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo, 11 de janeiro de 2018.

RAICHER LEILÕES (R18 EVENTOS E INTERMEDIAÇÃO DE ATIVOS EM LEILÃO) com endereço á
Alameda Lorena, 800 sala 1504, Jardim Paulista, São Paulo/SP através do leiloeiro contratado Sami RaicherLeiloeiro Oficial, Jucesp930, devidamente autorizado pela credora fiduciária CENTER JABAQUARA
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, inscrita no CNPJ nº. 67.146.498/0001-76, com sede nesta
Capital, na Alameda Jauaperi, nº 299, Moema, CEP: 04523-010, nos termos da Escritura de Venda e Compra
com Alienação Fiduciária em Garantia, lavrada em 30/10/2015, pelo 27º Tabelião de Notas da Capital, Livro
nº 2240, Páginas 63/73, no qual figuram como fiduciantes WALDIR RAMOS DA SILVA, brasileiro, solteiro,
maior, logística, portador da Cédula de Identidade com RG nº 17.597.026-SP, inscrito no CPF/MF sob nº
088.560.808-93 e MARIA DA PAZ ALVES DE ARAUJO, brasileira, casada, do lar, portadora da Cédula de
Identidade com RG nº 54.805.589-0-SP, inscrita no CPF/MF sob nº 799.309.563-87, Av. Engenheiro Armando
de Arruda Pereira, 3.411, apto. 2-C, Vila do Encontro, na cidade de São Paulo/SP, levará à PÚBLICO LEILÃO,
de modo presencial nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 04/06/2018 às 10h00min,
no escritório do leiloeiro sito á Alameda Lorena 800, Sala 1504, Jardim Paulista – São Paulo/SP em PRIMEIRO
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior àR$ 615.098,31 (seiscentos e quinze mil e noventa e oito reais
e trinta e um centavos)o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome da
credora fiduciária, constituído por IMÓVEL: Escritório nº 222, localizado no 2º pavimento do Bloco B, integrante
do “GREEN WORK BOULLEVARD JABAQUARA”, situado na Avenida Engenheiro Armando de Arruda
Pereira, 2.937, no 42º Subdistrito – Jabaquara, contendo a área privativa de 43,160m2 e área comum de
51,216m2, com a área total de 94,376m2, correspondendo-lhe uma fração ideal de 0,26007, no terreno condominial
matriculado sob nº 173.341, com direito a uma vaga na garagem coletiva, para estacionamento de um veículo
de passeio, de forma indeterminada. Convenção de condomínio registrada sob nº 12.659, no Livro nº 3 –
Auxiliar desta Serventia. OBSERVAÇÃO: IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO
ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA LEI nº 9.514/97; Caso não haja licitante em primeiro leilão,
fica desde já designado o dia 05/06/2018 às 10h00min, no mesmo local, a realização do SEGUNDO LEILÃO,
com lance mínimo igual ou superior a R$ 291.655,80 (duzentos e noventa e um mil seiscentos e cinquenta e
cinco reais e oitenta centavos) e, neste será aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou
superior a somatória do valor da dívida reajustada até aquela data, acrescidas das despesas, dos encargos
legais e contratuais, dos tributos, das despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto
de transmissão recolhido para a consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem será
vendido, observada a Convenção de Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado,
a quem maior lance oferecer, pelo valor maior ou igual o estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente
vendedor, o direito de retirar, liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A
venda será efetuada “ad corpus” e no estado de conservação que se encontra. O interessado deverá efetuar
o pagamento do arremate à vista e, a comissão do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor do arremate
à vista no ato do leilão. A total responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total
responsabilidade do comitente vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer
responsabilidades. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro
de 1.932 com as alterações introduzidas pelo decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a
profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11) 3578-1318e (11) 94800-5555 ou e-mail do Leiloeiro:
raicher@gmail.com.
Edital de 1ª e 2ª Praça de Bem Imóvel e para Intimação dos executados MARCIO BARBOSA KARAM, CPF nº
086.567.658-50 e sua mulher WANDERLEA HORTENCIO KARAM, CPF nº 085.719.388-06, bem como do credor
hipotecário BANCO SANTANDER expedido nos autos da Ação de COBRANÇA DE CONDOMÍNIO, requerida por
CONDOMINIO EDIFÍCIO JARDINS DA ACLIMAÇÃO Processo nº 0175839-89.2007.8.26.0100. O Dr. Rogério
Murillo Pereira Cimino, Juiz de Direito da 28ª Vara Cível da Capital, na forma da Lei, etc...FAZ SABER aos que o
presente edital de 1ª e 2ª Praça de bem móvel virem ou dele conhecimento tiverem e interessar possa, que na forma
do art. 879, II, do NCPC, regulamentado pelo Provimento 1625/2009, através do gestor judicial homologado pelo
Tribunal de Justiça www.faroonline.com.br, sob o comando do Leiloeiro Oficial Sr. Ronaldo Sérgio M. R. Faro, Jucesp
nº 191, no dia 12 de junho de 2018, às 15:00 horas, terá início a 1ª praça e se estenderá por três dias subsequentes,
encerrando-se em 15/06/2018, às 15:00 horas, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo
entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo que, em não havendo licitantes, abrir-se-á a 2ª praça
que terá início imediatamente após o fechamento da primeira, e se encerrará no dia 05 de julho de 2018, às 15:00
horas, para o 2º Leilão, ocasião em que os referidos bens serão entregues a quem mais der, não devendo ser aceito
lance inferior a 50% da avaliação atualizada. Nos termos do art. 889, I, do CPC, pelo presente edital, ficam intimados
os executados, e demais interessados se não intimados pessoalmente ou na pessoa de seus advogados. CONDIÇÕES
DE VENDA: DOS LANCES: O presente Leilão será efetuado na modalidade ON-LINE, sendo que os lances deverão
ser fornecidos através de sistema eletrônico do gestor www.faroonline.com.br e imediatamente divulgados on-line, de
modo a viabilizar a preservação do tempo real das ofertas. Não será admitido sistema no qual os lanços sejam remetidos
por e-mail e posteriormente registrados no site do gestor, assim como qualquer outra forma de intervenção humana
na coleta e no registro dos lanços DO PAGAMENTO: O Arrematante deverá depositar no prazo improrrogável de 24
horas o valor do lance vencedor através da guia de depósito judicial a ser obtida no site www.bb.com.br.
PARCELAMENTO: De acordo com o art. 895, I e II, e parágrafos, do NCPC, os interessados em adquirir o bem de
forma parcelada, poderão pedir o parcelamento por escrito, até o início do primeiro leilão, desde que a proposta
não seja inferior ao valor da avaliação, e até o início do segundo leilão, desde que o valor da proposta não seja vil
(vil = menor que 50% do valor da avaliação), ficando claro que do requerimento deverá constar oferta de pagamento
de pelo menos 25% do valor do lance à vista, e o restante parcelado em até 30 meses, garantido por caução idônea,
quando se tratar de móveis, e por hipoteca do próprio bem, quando se tratar de imóveis. De todas as propostas
deverão constar prazo, modalidade, indexador de correção monetária e condições de pagamento do saldo. Deve,
ainda, constar da proposta que o interessado declara estar ciente da multa de 10% sobre a parcela inadimplida
somada às parcelas vincendas (art. 895, §4º), bem como que em caso de inadimplemento declara estar ciente sobre
a possibilidade de o exeqüente pedir a resolução da arrematação ou a cobrança do valor em aberto nestes mesmos
autos (art. 895, §5º). Observa-se, ainda, que a proposta de pagamento do lance à vista sempre prevalecerá
sobre as propostas de pagamento parcelado. DA COMISSÃO DO GESTOR: A comissão do leiloeiro será de 5%
(cinco por cento) sobre o valor de arrematação, a ser paga pelo arrematante no prazo de até 24 horas após o leilão,
através de depósito bancário. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagame

