São Paulo, quarta-feira, 8 de maio de 2019
Elena Empreendimentos da Livre Empresa Nacional S.A.
CNPJ/MF 60.714.755/0001-80 - NIRE 35.300.017.501
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Convocação
Ficam os Srs. Acionistas, convidados a reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 16/05/2019, às
10hrs, na sede social à Rua Itabaiana, 328, São Paulo/SP para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Leitura, discussão e votação
do Relatório da Diretoria, Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018;
b) Outros assuntos de interesse social.
São Paulo/SP, 03/05/2019. A Diretoria.

Jornal O DIA SP
Processo 1036103-64.2015.8.26.0001 - Dissolução e Liquidação de Sociedade - Dissolução - Newton Cláudio
Chinazzo - Por meio desta decisão, que servirá como EDITAL (PRAZO DE 20 DIAS), FAÇO SABER à JOSÉ
CARLOS FLÔR FERNANDES, CPF nº 805.572.018-53, que lhe foi proposta uma ação de dissolução parcial de
sociedade ajuizada por Newton Cláudio Chinazzo. Frustradas as tentativas de sua localização, foi determinada
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 22 de fevereiro de
2019.
07 e 08 / 05 / 2019.

REC SS Pipeline II Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 29.639.947/0001-29
Demonstrações Financeiras
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2018. A Diretoria
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Demonstração do fluxo de caixa - Período de 07 de fevereiro
Ativo
Nota
2018 Passivo
2018
(data início das atividades) a 31 de dezembro de 2018
Circulante
327 Circulante
124
(Em milhares de Reais)
Caixa e equivalentes de caixa
3
327 Fornecedores
21 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Nota
2018
97 Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição
Não circulante
12.841 Partes relacionadas.
Propriedade para investimentos
4
12.841 Obrigações tributárias
4
social
(26)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
2 Variações nas contas de ativo e passivo
Patrimônio líquido
13.044 Fornecedores
21
Capital social
1 Partes Relacionadas.
5
97
Prejuízos acumulados
(26) Obrigações tributárias
4
Adiantamentos para futuro aumento de capital
13.069 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
2
Total do ativo
13.168 Total do passivo e patrimônio líquido
13.168 Caixa líquido consumido das atividades operacionais
98
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Período de 07 de fevereiro
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(data início das atividades) a 31 de dezembro de 2018 - (Em milhares de Reais)
Adiantamento de aquisição de imóveis
4 (12.841)
(12.841)
Nota Capital
Prejuízos
Adiantamento para futuro
Patrimônio Caixa líquido aplicado das atividades de investimento
explicativa
social
acumulados
Subtotal
aumento de capital
líquido Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Saldos em 07 de agosto de 2018.
- Adiantamento para futuro aumento de capital
6.b 13.069
Aumento de capital
6.a
1
1
1 Integralização de capital
6.a
1
Adiantamentos para futuro aumento de capital
6.b
13.069
13.069 Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento
13.070
Prejuízo líquido do período
(26)
(26)
(26) Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
327
1
(26)
(25)
13.069
13.044 Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Saldos em 31 de dezembro de 2018
6
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
327
Demonstração do resultado - Período de 07 de fevereiro (data início das atividades) a 31 de dezembro de 2018 - (Em milhares de Reais)
327
2018
Despesas Tributárias
(0) Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
(27) Demonstração do resultado abrangente - Período de 07 de fevereiro
Custo de Operação
(3) Prejuízo operacional antes do resultado financeiro
(3) Resultado financeiro líquido
1
Prejuízo bruto
(data início das atividades) a 31 de dezembro de 2018
Despesas operacionais
Receitas financeiras
1
(Em milhares de Reais)
2018
Despesa com pessoal
(12) Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
(26)
(26) Prejuízo do período
Despesas Gerais e Administrativas
(12) Prejuízo do período
(26)
Outros resultados abrangentes
Adriana Ruiz Alcazar - Contadora - CRC SP-163263/O-0
Thiago Augusto Cordeiro - Diretor
Thomas Daniel Conway - Diretor
Total dos resultados abrangentes do período,
As demonstrações financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes
liquido dos efeitos tributários
(26)
estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

REC SS Estado Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 19.028.793/0001-85
Demonstrações Financeiras
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2018. A Diretoria.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de
dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Nota
2018
2017
Ativo
Nota
2018
2017 Passivo
2018 2017
303
322 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Circulante
859
379 Circulante
40
30 Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e
Caixa e equivalentes de caixa
3
743
225 Fornecedores
da contribuição social
401 (16)
6
124
147
Contas a receber
4
65
92 Partes Relacionadas.
24
19 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Créditos diversos
7
14 Obrigações tributárias
269 329
66
80 Depreciação e amortização
Partes relacionadas
6
4
8 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
52
48
46 Provisão para participação nos Lucros
Tributos a Recuperar
40
40 Adiantamento de clientes
76
1.062
796 Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa 154
Não circulante
16.561
16.682 Não circulante
12
1.062
796 Variações nas contas de ativo e passivo
Depósitos Judiciais
7
312
288 Impostos Diferidos
(152) (124)
16.055
15.943 Contas a receber
Imobilizado
327
243 Patrimônio líquido
7
(1)
8.a
18.916
18.715 Créditos Diversos
Propriedade para investimentos
5
15.922
16.151 Capital social
4
10
Prejuízos acumulados
(2.860)
(2.972) Partes Relacionadas (Ativo)
(1)
Adiantamentos para futuro aumento de capital 8.b
200 Tributos a Recuperar
(24) (288)
17.420
17.061 Depósitos Judiciais
Total do ativo
17.420
17.061 Total do passivo e patrimônio líquido
Fornecedores
10
15
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
(23) (29)
Capital
Prejuízos
Adiantamento para futuro
Patrimônio Partes Relacionadas (Passivo)
Obrigações
tributárias
5
6
Nota
social
acumulados
Subtotal
aumento de capital
líquido
(66) (12)
Saldos em 31 de dezembro de 2016
18.460
(2.716)
15.744
155
15.899 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
2
10
Aumento de capital
255
255
(155)
100 Adiantamento de clientes
639 (25)
Adiantamentos para futuro aumento de capital
200
200 Caixa líquido consumido das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício
(256)
(256)
(256) Fluxo de caixa das atividades de investimentos
0
Saldos em 31 de dezembro de 2017
18.715
(2.972)
15.743
200
15.943 Adições de propriedade para investimento
(123) (92)
Adoção inicial CPC 48 / IFRS 9
2.2
(24)
(24)
(24) Adições de imobilizado
(123) (92)
Aumento de capital
8.b
1
1
1 Caixa líquido aplicado das atividades de investimento
Adiantamentos para futuro aumento de capital
8.a
200
200
(200)
- Fluxo de caixa das atividades de financiamento
- 200
Lucro líquido do exercício
135
135
135 Adiantamento para futuro aumento de capital
1 100
Saldos em 31 de dezembro de 2018
18.916
(2.860)
16.055
16.055 Integralização de capital
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento 1 300
Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
518 182
Nota 2018 2017
Nota 2018 2017 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
225
43
Receita operacional líquida
9 2.096 1.792
Outras receitas/despesas
(151) (76) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
no
fim
do
exercício
743
225
Custo de Operação
10 (869) (891) Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro 346
(42)
518 182
Lucro bruto
1.226
901 Resultado financeiro líquido
56
26 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios
Despesas operacionais
Receitas financeiras
90
45
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Despesa com ocupação
(40) (50) Despesas financeiras
(35) (19)
2018
2017
Despesa com pessoal
(271) (325) Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda
135
(256)
Despesas Gerais e Administrativas
11 (402) (453) e da contribuição social
401
(16) Lucro / Prejuízo do exercício
Depreciação e Amortização
(15) (19) Impostos IRPJ e CSLL diferidos
12 (266) (240) Outros resultados abrangentes
Despesas Tributárias
(1) (20) Lucro/Prejuízo do exercício
135 (256) Total dos resultados abrangentes do exercício,
liquido dos efeitos tributários
135
(256)
Thiago Augusto Cordeiro - Diretor
Thomas Daniel Conway - Diretor
Adriana Ruiz Alcazar - Contadora - CRC SP-163263/O-0
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

REC SS Casa Verde Empreendimentos e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 18.897.466/0001-05
Demonstrações Financeiras
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2018. A Diretoria
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Demonstração do fluxo de caixa - Exercícios findos em 31 de
Nota
2018
2017
Ativo
Nota
2018
2017 Passivo
dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
240
276 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Circulante
1.191
534 Circulante
2018 2017
25
20 Lucro antes do imposto de renda e da contribuição
Caixa e equivalentes de caixa
3
1.097
439 Fornecedores
6
109
129
Contas a receber
4
34
44 Partes Relacionadas.
social
583 183
Obrigações tributárias
17
13
Créditos diversos
6
2
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
55
83
Partes relacionadas
6
26
28 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Depreciação e amortização
173 214
34
32
Tributos a Recuperar
21
15 Adiantamento de clientes
Provisão para participação nos Lucros
46
74
687
520
Outros Ativos
6
6 Não circulante
Provisão de perda estimada de crédito de liquidação
11
687
520
Não circulante
12.599
12.743 Impostos Diferidos
duvidosa
99
65
12.863
12.481 Variações nas contas de ativo e passivo
Imobilizado
165
161 Patrimônio líquido
7.a
15.027
15.027
Propriedade para investimentos
5
12.433
12.582 Capital social
Contas a receber
(91) (77)
Prejuízos acumulados
(2.165)
(2.546)
Créditos Diversos
(4)
(3)
13.789
13.277
Total do ativo
13.789
13.277 Total do passivo e patrimônio líquido
Partes Relacionadas (Ativo)
2
20
Tributos a Recuperar
(6)
(2)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Fornecedores
5
(2)
Capital
Prejuízos
Adiantamento para
Patrimônio
Partes Relacionadas (Passivo)
(20) (31)
Nota
social
acumulados Subtotal
futuro aumento de capital
líquido
Obrigações tributárias
(28)
1
Saldos em 31 de dezembro de 2016
14.865
(2.578)
12.287
162
12.449
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(74) (87)
Aumento de capital
162
162
Adiantamento de clientes
2
1
Adiantamentos para futuro aumento de capital
(162)
Caixa
líquido
consumido
das
atividades
operacionais
687
356
Lucro líquido do exercício
33
33
33
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Saldos em 31 de dezembro de 2017
15.027
(2.546)
12.482
12.482
Adições de imobilizado
(29) (51)
Adoção inicial CPC 48 / IFRS 9
2.2
(2)
(2)
(2)
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento
(29) (51)
Aumento de capital
7.a
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamentos para futuro aumento de capital
7.b
Adiantamento para futuro aumento de capital
Lucro líquido do exercício
383
383
383
Integralização de capital
Saldos em 31 de dezembro de 2018
7
15.027
(2.164)
12.864
12.863
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
658 305
Nota
2018
2017
Nota
2018
2017
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
439 134
Receita operacional líquida
8
1.832
1.519 Prejuízo operacional antes do
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
1.097 439
536
163
Custo de Operações
9
(571)
(563) resultado financeiro
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
658 305
47
20
Lucro bruto
1.261
956 Resultado financeiro líquido
Demonstrações dos resultado abrangente - Exercícios
Receitas financeiras
79
43
Despesas operacionais
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
(32)
(23)
Despesa com ocupação
(40)
(45) Despesas financeiras
2018
2017
Despesa com pessoal
(234)
(325) Prejuízo antes do imposto de renda e
383
33
583
183 Lucro do exercício
Despesas Gerais e Administrativas
10
(335)
(321) da contribuição social
11
(167)
(150) Outros resultados abrangentes
Depreciação e Amortização
(15)
(19) Impostos IRPJ e CSLL diferidos
11
(32)
- Total dos resultados abrangentes do exercício,
Despesas Tributárias
(4)
(16) Impostos IRPJ e CSLL
liquido dos efeitos tributários
383
33
383
33
Outras receitas/despesas
(97)
(67) Lucro do exercício
Thiago Augusto Cordeiro - Diretor
Thomas Daniel Conway - Diretor
Adriana Ruiz Alcazar - Contadora - CRC SP-163263/O-0
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

REC SS Sabará Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 20.684.154/0001-57
Demonstrações Financeiras
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2018. A Diretoria.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de
Nota
2018
2017
Ativo
Nota
2018
2017 Passivo
dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
231
294
Circulante
395
206 Circulante
2018 2017
23
38 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
3
273
73 Fornecedores
Partes Relacionadas.
6
106
139 Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e da
Contas a receber
4
59
117
Obrigações tributárias
14
13
Créditos diversos
47
5
contribuição social
81 (244)
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
58
81 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Partes relacionadas
6
5
Adiantamento de clientes
30
24 Depreciação e amortização
Tributos a Recuperar
11
11
218 265
480
309 Provisão para participação nos Lucros
Não circulante
10.336
10.514 Não circulante
34
Impostos Diferidos
11
480
309 Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa 60
Imobilizado
166
149
64
10.019
10.116 Variações nas contas de ativo e passivo
Propriedade para investimentos
5
10.169
10.365 Patrimônio líquido
Capital social
7.a
11.686
11.686 Contas a receber
(9) (167)
Prejuízos acumulados
(1.667) (1.570) Créditos Diversos
(42)
8
10.731
10.719
Total do ativo
10.731
10.719 Total do passivo e patrimônio líquido
Partes Relacionadas (Ativo)
(5)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Fornecedores
(15) 17
Nota
Capital
Prejuízos
Adiantamento para futuro
Patrimônio Partes Relacionadas (Passivo)
(33) (49)
explicativa
social
acumulados
Subtotal
aumento de capital
líquido Obrigações tributárias
1
3
Saldos em 31 de dezembro de 2016
11.130
(1.172)
9.958
406
10.364 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(57) (15)
Aumento de capital
556
556
(406)
150 Adiantamento de clientes
6
5
Adiantamentos para futuro aumento de capital
0
Caixa líquido consumido das atividades operacionais
239 (112)
Prejuízo do exercício
(398)
(398)
(398)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Saldos em 31 de dezembro de 2017
11.686
(1.570)
10.116
10.116
Adições de propriedade para investimento
22
Adoção inicial CPC 48 / IFRS 9
2.2
(8)
(8)
(8)
Adições de imobilizado
(40) (16)
Aumento de capital
7.a
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento
(40)
6
Adiantamentos para futuro aumento de capital
7.b
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Prejuízo líquido do exercício
(90)
(90)
(90)
- 150
Saldos em 31 de dezembro de 2018
7
11.686
(1.667)
10.019
10.019 Adiantamento para futuro aumento de capital
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento
- 150
Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
200
45
Nota
2018
2017
Nota
2018
2017
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
73
28
Receita operacional líquida
8
1.398 1.161 Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
273
73
55
(259)
Custo de Operação
9
(635)
(616) financeiro
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
200
45
Lucro bruto
763
545 Resultado financeiro líquido
Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios
Despesas operacionais
Receitas financeiras
53
32
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Despesa com ocupação
(40)
(45) Despesas financeiras
(27)
(17)
2018
2017
Despesa com pessoal
(236)
(325) Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e
(90)
(398)
Despesas Gerais e Administrativas
10
(356)
(330) da contribuição social
81
(245) Prejuízo do exercício
Depreciação e Amortização
(15)
(19) Impostos IRPJ e CSLL diferidos
11
(171)
(155) Outros resultados abrangentes
Despesas Tributárias
(1)
(14) Impostos IRPJ e CSLL
- Total dos resultados abrangentes do exercício,
(90)
(398)
Outras receitas/despesas
(60)
(71) Prejuízo do exercício
(90)
(399) liquido dos efeitos tributários
Thiago Augusto Cordeiro - Diretor
Thomas Daniel Conway - Diretor
Adriana Ruiz Alcazar - Contadora - CRC SP-163263/O-0
As demonstrações financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

REC SS Tiradentes Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 18.912.886/0001-05
Demonstrações Financeiras
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2018. A Diretoria
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Nota
2018
2017
Ativo
Nota
2018
2017 Passivo
2018 2017
234
262
Circulante
1.272
678 Circulante
Fluxos de caixa das atividades operacionais
24
10
Caixa e equivalentes de caixa
3
1.202
466 Fornecedores
6
105
126 Lucro antes do imposto de renda e da contribuição
Contas a receber
4
48
50 Partes Relacionadas.
social
398
40
17
14
Créditos diversos
6
5 Obrigações tributárias
53
81 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Partes relacionadas
6
3
145 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
240 304
35
31 Depreciação e amortização
Tributos a Recuperar
14
12 Adiantamento de clientes
47
759
523 Provisão para participação nos Lucros
Não circulante
12.435
12.655 Não circulante
15
759
523 Provisão de perda estimada de crédito de liquidação
Imobilizado
180
185 Impostos Diferidos
duvidosa
102
64
12.714
12.549
Propriedade para investimentos
5
12.255
12.470 Patrimônio líquido
Capital social
7.a
14.223
14.223 Variações nas contas de ativo e passivo
(98) (69)
Prejuízos acumulados
(1.509) (1.674) Contas a receber
(1)
13.707
13.334 Créditos Diversos
Total do ativo
13.707
13.334 Total do passivo e patrimônio líquido
Partes Relacionadas (Ativo)
142
8
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
(2)
1
Capital
Prejuízos
Adiantamento para futuro
Patrimônio Tributos a Recuperar
14
(5)
Nota
social acumulados
Subtotal
aumento de capital
líquido Fornecedores
(21) (48)
Saldos em 31 de dezembro de 2016
13.687
(1.501)
12.186
386
12.572 Partes Relacionadas (Passivo)
3
3
Aumento de capital
536
536
(386)
150 Obrigações tributárias
(74) (9)
Adiantamentos para futuro aumento de capital
- Obrigações trabalhistas e previdenciárias
4
(9)
Lucro líquido do exercício
(173)
(173)
(173) Adiantamento de clientes
754 279
Saldos em 31 de dezembro de 2017
14.223
(1.674)
12.549
12.549 Caixa líquido consumido das atividades operacionais
Adoção inicial CPC 48 / IFRS 9
2.2.
2
2
2 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições
de
propriedade
para
investimento
Aumento de capital
7.a
(18) (23)
Adiantamentos para futuro aumento de capital
7.b
- Adições de imobilizado
(18) (23)
Prejuízo líquido do exercício
162
162
162 Caixa líquido aplicado das atividades de investimento
Saldos em 31 de dezembro de 2018
7
14.223
(1.510)
12.713
12.714 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital
- 150
Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento - 150
Nota
2018
2017
Nota
2018
2017
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
736 405
Receita operacional líquida
8
1.712
1.422 Prejuízo operacional antes do resultado
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
466
61
352
9
Custos de Operação
9
(634)
(645) financeiro
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
1.202 466
Lucro bruto
1.078
778 Resultado financeiro líquido
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
736 405
Receitas financeiras
73
48
Despesas operacionais
Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios
(27)
(17)
Despesa com ocupação
(40)
(64) Despesas financeiras
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Despesa com pessoal
(237)
(325) Prejuízo antes do imposto de renda e da
2018
2017
398
41
Despesas Gerais e Administrativas
10
(311)
(300) contribuição social
162
(173)
Impostos IRPJ e CSLL diferidos
11
(236)
(212) Lucro/Prejuízo do exercício
Depreciação e Amortização
(15)
Outros resultados abrangentes
Despesas Tributárias
(1)
(15) Impostos IRPJ e CSLL
162
(172) Total dos resultados abrangentes do exercício,
Outras receitas/despesas
(122)
(64) Lucro/Prejuízo do exercício
liquido
dos
efeitos
tributários
162
(173)
Thiago Augusto Cordeiro - Diretor
Thomas Daniel Conway - Diretor
Adriana Ruiz Alcazar - Contadora - CRC SP-163263/O-0
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.
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2ª Vara Cível Foros Regionais I Santana Varas Cíveis
EDITAL DE INTIMAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS. PROCESSO
Nº 0025015-51.2012.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 2ªVara Cível,do Foro Regional I-Santana, Estado de São
Paulo,Dr(a).CINTHIA ELIAS DE ALMEIDA, na forma da Lei,
etc. Faz saber que nos autos de ação de despejo, movida
por Pedro Cavalheri Neto, foi deferida a intimação por edital
do executado Elias Gabriel Oviedo, CPF - 345.871.138-40,
RG - 42.490.539-5, que se encontra em lugar ignorado, da
penhora havida sobre o bloqueio judicial no valor total de
R$ 3.002,15. Passando a fluir dos 20 dias supra o prazo de
15 dias para impugnação. Será o edital afixado e publicado
na forma da lei. Em caso de revelia será nomeado curador
especial. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 04 de abril de 2019.
[7,8]

CNPJ inexistente
Edital de Convocação
São convidados os senhores quotistas a se reunirem
em Reunião de Sócios a realizar-se aos 23 dias do mês
de maio do ano de 2019, na Alameda Santos, 2300, 9º
andar, Cerqueira Cesar, CEP 01418-200, às 17:00 hs
na primeira chamada e, às 17:30 hs, na segunda
chamada, a fim de deliberar sobre: 1) Encerramento
da Sociedade; 2) Assuntos Gerais.

EDITAL DE INTIMAÇÃO Tipo de Processo nº: 011332020.2008.8.26.0011 Classe: Assunto: Despejo Por Falta de
Pagamento - Locação de Imóvel Tipo Completo da Parte Ativa
Principal: Adhemar Berlfein EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM
PRAZO DE 20DIAS.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 5ªVara Cível,
do Foro Regional XI-Pinheiros,Estado de São Paulo, Dr(a).
Luciana Bassi de Melo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos
que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de
INTIMAÇÃO de Dikran Kuchkarian, CPF 003.676.808-15, RG
265.609, Roberto Kuchkarian, CPF 005.308.598-15, RG 3.407.380
e Antranig Kuchkarian, CPF 002.563.668- 53, RG 2.272.951,
expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e
respectivo Cartório, processa-se a ação de Despejo por falta
de pagamento Locação de Imóveis que lhes move Adhemar
Berlfein. Encontrando-se o(s) executado(s) em lugar incerto e
não sabido, foi determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA
PENHORA realizada sobre o imóvel de matrícula 71277 do
10º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP, por
intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro teor para,
se o caso, oferecer(em) EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze)
dias, iniciando-se a contagem após o decurso do prazo de 20
dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de
todos e para que no futuro ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de
São Paulo, aos 11 de março de 2019.
[08,09]

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
1002054-85.2016.8.26.0704 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) EDUARDO FERNANDES GUERREIRO,
Brasileiro, CPF 908.052.080-20 e Enrique Lopez Carasa
Hernandez, CPF nº 233.446.618-25, que lhe foi proposta uma
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Edificio
Panorama do Morumbi, para cobrança de R$ 63.258,00
(março/16), referente a cotas condominiais da unidade 91,
integrante do condomínio exequente. 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 03 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, pague o débito
atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade
ou apresente embargos em 15 das, podendo, nesses 15 dias
depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo
em 06 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de
expedição de mandado de penhora e avaliação para
praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da
execução. Não sendo embargada a ação, os executados
serão considerados revéis, 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 14 de março de 2019.
[07,08]

REVISTARIA CAFÉ JORNAL LTDA

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007439-85.2013.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RENATO LUIZ BENEDITO, Brasileiro, Casado, Arquiteto, RG 14.748.704, CPF
086.992.968-27,que nos autos da ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, ora em fase de
cumprimento de sentença, ajuizada por Espólio de Alberto Moreira da Silva, procedeu-se a penhora sobre a
quantia bloqueada judicialmente de R$ 61.466,42. Estando o executado em local ignorado, foi deferida a
intimação da penhora por edital, para que em 05 dias, a fluir após os 20 dias supra, ofereça impugnação, na
ausência da qual prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS.
07 e 08 / 05 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1010645-19.2018.8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível do Regional do Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando Nardelli, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Nathalia Lorena Fanego de Khan (CPF. 239.191.818-67), que Banco Santander (Brasil) S/A lhe ajuizou
ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 144.363,60 (agosto de 2018), decorrente
do saldo devedor, oriundo da Linha de Crédito -Crédito Unificado com Proteção, junto à conta corrente n°
000010265860, agência 2200, cadastrada internamente sob n° 2200000086700322254. Estando a requerida em
lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação,
sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, a requerida será
considerada revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de abril de 2019.
07 e 08 / 05 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO- PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0005820-60.2001.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a).Samira de Castro Lorena, na forma da Lei,
etc.Faz Saber a Emerson José Ferreira (CPF. 135.519.748-10) e Moacir dos Santos Menezes (CPF. 568.901.688-87), que
Elétrica Comercial Andra Ltda lhes ajuizou ação de Execução, objetivando o recebimento da quantia de R$ 149.429,14 (abril
de 2018), representada pelo Termo de Confissão de Dívida acordado aos 25 de outubro de 2.000 e tendo sido
desconsiderada a personalidade jurídica da executada Reinfer Eng. E Inst. Ltda., foram incluídos no polo passivo da ação
os sócios acima qualificados. Estando os sócios 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 requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês. Decorrido o prazo supra, no silêncio, será nomeado curador especial e
dado regular prosseguimento ao feito.Será o presente, afixado e publicado.
07 e 08 / 05 / 2019.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0006645-74.2019.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 9ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). CAROLINA SANTA ROSA SAYEGH, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Kelli Cristina Marques da Silva (CPF. 164.930.268-14), que a ação de Cobrança, de
Procedimento Comum, ajuizada por Fundação Armando Alvares Penteado, foi julgada procedente, condenando-a ao
pagamento da quantia de R$ 3.337,46 (fevereiro de 2019). Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a
intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, efetue o pagamento, sob pena de incidência de multa
de 10%, pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% e expedição de mandado de penhora e avaliação. Fica
a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 do CPC sem o pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
autos, sua impugnação. S Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de abril de 2019.
07 e 08 / 05 / 2019.
17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP. 17º Ofício Cível. Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 101220630.2017.8.26.0100. O Dr. André Luiz da Silva da Cunha, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP,
Faz Saber a M. A. Hadad Comércio de Móveis Ltda ME (CNPJ. 15.460.071/0001-44) e Michel Antuan Hadad (CPF.
704.593.664-83), que Banco Santander (Brasil) S/A lhes ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 297.666,53
(junho de 2018), representada pela Cédula de Crédito Bancário n° 2174000010620300170. 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 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 penhora de bens e sua avaliação. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e publicado. SP, 26/04/2019.
07 e 08 / 05 / 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1043220-69.2016.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO
FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) FELIPE NILSON GRIMALDI, CPF 402.002.238-01, que lhe foi proposta
uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Gentil Desidério Bottega, objetivando a cobrança a título de
indenização por dano material da quantia de R$ 73.000,00 (Agosto/2016), corrigidos desde o desembolso e acrescidos
de juros e demais cominações legais, decorrente da negociação da compra do veículo Corolla XEI AT 16/17.
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 22 de abril de 2019.
07 e 08 / 05 / 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1022338-18.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ANTONIO CARLOS SANTORO
FILHO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) GECIVALDO ALVES VIEIRA, RG 3.623.456-4, CPF 549.541.003-30,
que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, objetivando a
cobrança da quantia de R$ 56.405,83 (abril de 2018), representada pela Cédula de Crédito Bancário Empréstimo
Pessoal n° 312.268.241. 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 03 dias, efetue o pagamento da dívida
atualizada ou em 15 dias embargue a execução, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital. Em caso de
pagamento integral da dívida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, e comprovando o depósito
de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários advocatícios, requerer que seja admitido pagar o
restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Decorridos os prazos
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 25 de
abril de 2019.
07 e 08 / 05 / 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº 0707970-33.2012.8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível,do Foro Regional XII-Nossa Senhora do Ó,Estado de São Paulo,Dr(a).Cláudia Barrichello,na forma da Lei,etc.FAZ SABER
a(o) ROSEMARY CALDEIRA DA SILVA, Brasileiro, Rua Sao Candido, 1006, Vila Zat, CEP 02976-100, São Paulo - SP , que lhe
foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Daniel Barão, alegando em síntese: ajuizou ação de obrigação de
fazer-rito comum, objetivando seja julgada procedente, obrigando a ré a promover a imediata transferência da titularidade do
veículo para seu nome, sob pena de não o fazendo responder com o pagamento de multa moratória a ser arbitrada, suportando
ainda o ônus da sucumbência. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se edital de citação para que no prazo de 15 dias
ofereça contestação, sob pena de serem aceitos os fatos, nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o edital
afixado e publicado na forma da Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de maio de 2018. [08,09]
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº0042889-80.2011.8.26.0002 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) IVAN PRADO DA SILVA,CPF 319.615.840-34,que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível
por parte de Conjunto Habitacional Parques Residencial Palmares, para cobrança de R$160.129,03 (em junho/2011),
referente a débitos condominiais da unidade pertencente ao réu (bloco B-17 apto. 13), integrante do conjunto autor,
devidamente corrigido e acrescido das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios. 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.
[7,8]
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0015589-12.2012.8.26.0002 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) AICHI MOHAMAD SALEH, CPF 075.794.188-51, que neste Juízo tramita ação cobrança, de Procedimento
Sumário, em fase de cumprimento de sentença, proposta por parte de Conjunto Habitacional Parque Residencial Palmares em
face de Antonia Cidrão Vieira da Silveira. Encontrando-se o interessado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
INTIMAÇÃO, por EDITAL, na condição de possuidor anterior, acerca da penhora havida sobre os direitos que Antonia Cidrão
Vieira da Silveira possui sobre o sobrado nº 8 da Rua 11 de circulação interna, do tipo A, do Parque Residencial Palmares, à
Rua Lagoa da Tocha s/nº, Rua Giuseppe Tartini, Rua Sinfonia Italiana, Rua Sete, Rua Nove e Rua Vinte e Nove, Capela do
Socorro, matrícula 198.867,11ºCRI/SP.Passando a fluir dos 20 dias supra o prazo de 15 dias para impugnação. No silêncio será
dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. [7,8]
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE20DIAS,expedido nos autos da Ação de Usucapião,PROCESSO Nº1121466-47.2014.8.26.0100O(A)MM.
Juiz(a)de Direito da 2ªVara de Registros Públicos,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo,Dr(a).VIVAN LABRNA,na forma da Lei,
etc.FAZ SABER a(o) -Paulo Guilherme Falleti e s/m Agnes Molina Falleti,Jorge Americo Falleti e s/m Celina Correa da Rocha Falleti,

Inácio Pereira da Silva,Francisco Batista Abrantes e s/m Francisca Lindalva Batista,Francisco Estrela Sarmento e s/m Maria de Fatima Batista Estrela,-Josefa Estrela Dantas,Dagnolia Candida dos Santos e Marcos Pereira do Vale,réus ausentes,incertos,desconhecidos,eventuais interessados,bem como seus cônjuges e/ou sucessores,que Rogério Zanatta e Livia Souza Zanatta ajuizou(ram)
ação de USUCAPIÃO,visando declaração de domínio sobre imóvel situado na Rua Reverendo Daily Resende França,nº15,antiga
Rua ³I´correspondente ao lote nº15 da quadra 06,loteamento Jardim São José,Santo Amaro,São Paulo-SP,alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal.Estando em termos,expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para se manifestarem,
no prazo de15(quinze)dias úteis,a fluir após o prazo de 20dias da publicação do edital.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.7,8
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS,COM PRAZO DE 10(DEZ)DIAS,expedido nos autos do PROC. Nº
1052761-07.2015.8.26.0053.O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 13ªVara de Fazenda Pública,do Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes,
Estado de São Paulo,Dr(a).Maria Gabriella Pavlópoulos Spaolonzi,na forma da Lei,etc.FAZ SABER A TERCEIROS INTERESSADOS
NA LIDE que o(a) Prefeitura do Município de São Paulo move uma Desapropriação-Desapropriação por Utilidade Pública/DL

3.365/1941 de Desapropriação contra Henrique Ulisses Portela,objetivando a área descrita nas plantas expropriatória P 32395-A1
e ampliadas PA-01-A3 e PA02-A3,com 297m2,concernente à totalidade dos imóveis situados na rua Adilson Brito, antiga Rua 5, 112
LT 1B QD E e nº 371-Jardim Klein,contribuintes nº1650990149-7 e 1650990150-0,declarados de utilidade pública conforme Decreto
Estadual nº 51.796,datado de 09.05.07.Para o levantamento dos depósitos efetuados, foi determinada a expedição de edital com o
prazo de 10(dez)dias a contar da publicação no Órgão Oficial,nos termos e para os fins do Dec. Lei nº 3.365/41, o qual, por extrato,
será afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 16 de abril de 2019. [7,8]
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL VIII - TATUAPÉ - 4ª VARA CÍVEL
- Rua Santa Maria nº 257 - Sala 211 - Parque São Jorge - CEP 03085-000 - Fone:
(11) 2294-1871 - São Paulo-SP - E-mail: tatuape4cv@tjsp.jus.br - EDITAL de
CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 0004608-81.2004.8.26.0008. A MMª
Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São
Paulo, Dra. MARIANA DALLA BERNARDINA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA, RG 5528243, CPF 406.296.358-20, que lhe foi
proposta uma ação de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL por partge de SIDNEY
MAGRINI, alegando em síntese que o autor vendeu ao corréu Sr. Nilton o veículo
ônibus marca Mercedez Benz, modelo 0362, placas BYE 5246, em 24 de abril de
1.999, no valor de R$12.000,00. Os corréus Antonio Carlos de Oliveira e Neide
Bratan assinaram o contrato, na qualidade de avalista do corréu Nilton Bratan,
o referido débito deveria ser pago em doze parcelas iguais e consecutivas no
valor de R$1.000,00, cada uma, vencendo-se a primeira em 05/06/1.999, porém
os réus deixaram de efetuar o pagamento das parcelas, deixando de cumprir
com as suas obrigações legais e contratuais, perfazendo o débito no valor total
de R$22.446,36 atualizado em março/2004. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi deter minada a sua CITAÇÃO por EDITAL p a ra 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 2019.
08 e 09/05

jornalodiasp@terra.com.br
Viaduto 9 de julho, 180
CEP: 01050-060

3258-1822
www.jornalodiasp.com.br

São Paulo, quarta-feira, 8 de maio de 2019

Jornal O DIA SP 12345

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

REC SS Guarulhos Empreendimentos S.A.

CNPJ nº 19.527.378/0001-76
Demonstrações Financeiras
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2018. A Diretoria
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em
31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Ativo
Nota
2018
2017 Passivo
Nota
2018
2017
2018 2017
7
37
Circulante
1.630
1.513 Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3
1.495
45 Partes relacionadas.
5
4
37 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Contas a receber
4
133
1.467 Obrigações tributárias
1
- Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
15 (1.117)
Outros ativos
2
1 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
2
Não circulante
133 Patrimônio líquido
1.624
1.609 Variações nas contas de ativo e passivo
1.467 (1.600)
Contas a receber
133 Capital social
6.a
2.778
2728 Contas a receber
(1)
(1)
Prejuízos acumulados
(1.154) (1.169) Outros Ativos
(3)
Adiantamentos para futuro aumento de capital 6.b
50 Fornecedores
(33)
37
Total do ativo
1.630
1.646 Total do passivo e patrimônio líquido
1.630
1.646 Partes Relacionadas.
Obrigações tributárias
1
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
2
Capital
Prejuízos
Adiantamento para futuro
Patrimônio Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Nota
social
acumulados
Subtotal
aumento de capital
líquido Caixa líquido consumido das atividades operacionais 1.450 (2.684)
Em 31 de dezembro de 2016
28
(52)
(24)
2.700
2.676 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
- 2.618
Aumento de capital
2.700
2.700
(2.700)
- Adiantamento de aquisição de imóveis
Caixa
líquido
aplicado
das
atividades
de
investimento
(66)
Adiantamentos para futuro aumento de capital
50
50
Prejuízo líquido do exercício
(1.117)
(1.117)
(1.117) Fluxo de caixa das atividades de financiamento
50
Saldos em 31 de dezembro de 2017
2.728
(1.169)
1.559
50
1.609 Adiantamento para futuro aumento de capital
Aumento de capital
6.a
50
50
(50)
- Caixa líquido proveniente das atividades de
50
Adiantamentos para futuro aumento de capital
6.b
- financiamento
1.450
(16)
Lucro líquido do exercício
15
15
15 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
45
61
Saldos em 31 de dezembro de 2018
6
2.778
(1.154)
1.624
1.624 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
1.495
45
Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
1.450
(16)
Nota 2018
2017 Resultado financeiro líquido
Nota 2018
2017
Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios findos em
Despesas operacionais
Receitas financeiras
9
64
5
31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Despesa com pessoal
(13)
Despesas financeiras
9
(3)
2018
2017
Despesas Gerais e Administrativas
7
(33)
(31) Lucro / Prejuízo antes do imposto de renda e
15 (1.117)
Outras receitas/despesas
8
- (1.090) da contribuição social
15 (1.117) Lucro / Prejuízo do exercício
Outros resultados abrangentes
Prejuízo operacional antes do resultado
Impostos IRPJ e CSLL diferidos
financeiro
(46) (1.122) Lucro / Prejuízo do exercício
15 (1.117) Total dos resultados abrangentes do exercício,
liquido dos efeitos tributários
15 (1.117)
Thiago Augusto Cordeiro - Diretor
Thomas Daniel Conway - Diretor
Adriana Ruiz Alcazar - Contadora - CRC SP-163263/O-0
As demonstrações financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

REC SS Genebra Empreendimentos S.A.
CNPJ nº 21.001.283/0001-66
Demonstrações Financeiras
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2018. A Diretoria
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Nota
2018
2017
Ativo
Nota
2018
2017 Passivo
dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
287
495 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Circulante
1.364
832 Circulante
2018 2017
26
57 Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e da
Caixa e equivalentes de caixa
3
1.066
473 Fornecedores
6
127
296
Contas a receber
4
81
52 Partes Relacionadas.
contribuição social
480
(37)
26
20 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Créditos diversos
4
8 Obrigações tributárias
63
84 Depreciação e amortização
Partes relacionadas
6
2
1 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
313
407
46
38 Provisão para participação nos Lucros
Tributos a Recuperar
207
293 Adiantamento de clientes
55
779
473 Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa 93
Outros ativos
5
5 Não circulante
45
12
779
473 Variações nas contas de ativo e passivo
Não circulante
16.941
17.205 Impostos Diferidos
17.239
17.069 Contas a receber
Imobilizado
224
204 Patrimônio líquido
(128)
(87)
7.a
18.648
18.648 Créditos Diversos
Propriedade para investimentos
5
16.717
17.001 Capital social
4
5
Prejuízos acumulados
(1.409)
(1.579) Partes Relacionadas (Ativo)
(1)
18.305
18.037 Tributos a Recuperar
Total do ativo
18.305
18.037 Total do passivo e patrimônio líquido
86
(64)
Outros Ativos
(5)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
(31) (1.909)
Capital
Prejuízos
Adiantamento para futuro
Patrimônio Fornecedores
(169) (122)
Nota
social
acumulados
Subtotal
aumento de capital
líquido Partes Relacionadas (Passivo)
6
10
Saldos em 31 de dezembro de 2016
17.938
(1.266)
16.672
430
17.102 Obrigações tributárias
(76)
18
Aumento de capital
710
710
(430)
280 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
8
14
Adiantamentos para futuro aumento de capital
0 Adiantamento de clientes
640 (1.726)
Prejuízo líquido do exercício
(313)
(313)
(313) Caixa líquido consumido das atividades operacionais
Saldos em 31 de dezembro de 2017
18.648
(1.579)
17.069
17.069 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
- 1.951
Adoção inicial do CPC 38 / IFRS 9
2.2
(6)
(6)
(6) Aplicações e resgates de aplicação financeira
Aumento de capital
7.a
- Adições de propriedade para investimento
(47)
(78)
Adiantamentos para futuro aumento de capital
7.b
- Adições de imobilizado
(47) 1.873
Lucro líquido do exercício
175
175
175 Caixa líquido aplicado das atividades de investimento
Saldos em 31 de dezembro de 2018
7
18.648
(1.410)
17.238
17.238 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital
280
Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
280
Nota
2018
2017 Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento Nota
2018
2017
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
593
427
Receita operacional líquida
8
2.136
1.290 Lucro/Prejuízo operacional antes do
473
46
435
(153) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Custo de Operação
9
(837)
(854) resultado financeiro
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
1.066
473
Lucro bruto
1.299
436 Resultado financeiro líquido
593
427
Receitas financeiras
90
141 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
Despesas operacionais
Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios
(45)
(25)
Despesa com ocupação
(40)
(45) Despesas financeiras
findos
em
31
de
dezembro
de
2018
e
2017
(Em
milhares
de
Reais)
Despesa com pessoal
(287)
(325) Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e da
2018
2017
480
(37)
Despesas Gerais e Administrativas
10
(430)
(359) contribuição social
175
(313)
11
(305)
(276) Lucro / Prejuízo do exercício
Depreciação e Amortização
(15)
(19) Impostos IRPJ e CSLL diferidos
- Outros resultados abrangentes
Despesas Tributárias
(1)
(22) Impostos IRPJ e CSLL
175
(313) Total dos resultados abrangentes do exercício,
Outras receitas/despesas
(93)
182 Lucro/Prejuízo do exercício
liquido
dos
efeitos
tributários
175
(313)
Angel David Ariaz - Diretor
Bianca Carnicer Micheloni - Contadora - CRC 1SP 253.163/O-7
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

REC SS Celso Garcia Empreendimentos S.A.
CNPJ nº 28.880.364/0001-22
Demonstrações Financeiras
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2018. A Diretoria
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercício findo em 31 de
Ativo
Nota
2018
2017 Passivo
Nota
2018
2017 dezembro de 2018 e período de 14 de novembro - (data de início das
atividades) a 31 de dezembro de 2017 - (Em milhares de Reais)
Circulante
64
95 Circulante
1.196
60
Caixa e equivalentes de caixa
3
45
95 Fornecedores
6
1.119
- Fluxos de caixa das atividades operacionais
2018 2017
Tributos a Recuperar
5
- Partes relacionadas.
5
26
59 Lucro antes do imposto de renda e da
Despesas antecipadas
15
- Obrigações tributárias
3
1 contribuição social
(156)
(6)
Não circulante
18.871
6.460 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
47
- Variações nas contas de ativo e passivo
17.739 6.495 Tributos a Recuperar
Imobilizado
80
- Patrimônio líquido
(5)
Propriedade para investimentos
4
18.791
6.460 Capital social
7.a
8.401
1 Despesas antecipadas
(15)
Prejuízos acumulados
(162)
(6) Fornecedores
1.119
59
Adiantamentos para futuro aumento de capital
7.b
9.500 6.500 Partes Relacionadas.
(33)
1
Total do ativo
18.935
6.555 Total do passivo e patrimônio líquido
18.935 6.555 Obrigações tributárias
2
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
47
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e período de 14 de novembro
Caixa líquido consumido das atividades operacionais
961
54
(data de início das atividades) a 31 de dezembro de 2017 - (Em milhares de Reais)
Capital
Prejuízos
Adiantamento para futuro
Patrimônio Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Nota
social
acumulados
Subtotal
aumento de capital
líquido Adições de propriedade para investimento
(12.331) (6.460)
Em 14 de novembro de 2017
- Adições de imobilizado
(80)
Aumento de capital
1
0
1
1 Caixa líquido aplicado das atividades de
Adiantamentos para futuro aumento de capital
0
0
0
6.500
6.500 investimento
(12.411) (6.406)
Prejuízo líquido do exercício
0
(6)
(6)
0
(6) Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Saldos em 31 de dezembro de 2017
1
(6)
(5)
6.500
6.495 Adiantamento para futuro aumento de capital
3.000 6.500
Aumento de capital
7.a
8.400
8.400
8.400 Integralização de capital
8.400
1
Adiantamentos para futuro aumento de capital
7.b
3.000
3.000 Caixa líquido proveniente das atividades de
Prejuízo líquido do exercício
(156)
(156)
(156) financiamento
11.400 6.501
Saldos em 31 de dezembro de 2018
7
8.401
(162)
8.239
9.500
17.739 Redução/Aumento líquido de caixa e equivalente
de caixa
(50)
95
Demonstrações do resultado - Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e período de 14 de novembro
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
95
(data de início das atividades) a 31 de dezembro de 2017 - (Em milhares de Reais)
45
95
(175)
(6) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
Nota 2018 2017 Prejuízo operacional antes do resultado financeiro
95
Resultado financeiro líquido
19
- Redução/Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (50)
Despesas operacionais
Despesa com ocupação
(5)
Receitas financeiras
24
Demonstrações do resultado abrangente - Exercício findo em 31 de
Despesas financeiras
(5)
- dezembro de 2018 e período de 14 de novembro - (data de início das
Despesa com pessoal
(78)
Despesas Gerais e Administrativas
8
(90)
(6) Prejuízo antes do imposto de renda e da
atividades) a 31 de dezembro de 2017 - (Em milhares de Reais)
contribuição social
(156)
(6)
Depreciação e Amortização
(1)
2018 2017
(156)
(6) Prejuízo do exercício
Outras receitas/despesas
(1)
- Prejuízo do exercício
(156)
(6)
Thiago Augusto Cordeiro - Diretor
Thomas Daniel Conway - Diretor
Adriana Ruiz Alcazar - Contadora - CRC SP-163263/O-0
Outros resultados abrangentes
Total dos resultados abrangentes do exercício,
As demonstrações financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes
liquido dos efeitos tributários
(156)
(6)
estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

REC SS Clinicas Empreendimentos S.A.
CNPJ nº 28.877.837/0001-32
Demonstrações Financeiras
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2018. A Diretoria
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercício findo em 31 de
Nota
2018
2017
Ativo
Nota
2018
2017 Passivo
dezembro de 2018 e período de 14 de novembro - (data de
65
Circulante
181
15 Circulante
constituição da companhia) a 31 de dezembro de 2017
11
Caixa e equivalentes de caixa
3
152
15 Fornecedores
(Em milhares de Reais)
6
2
- Fluxos de caixa das atividades operacionais
Contas a Receber
4
19
- Partes relacionadas.
Nota
2018 2017
25
- Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e da
Créditos Diversos
10
- Obrigações tributárias
3
- contribuição social
Não circulante
15.980
- Obrigações trabalhistas e previdenciárias
128
(6)
7.c
24
- Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Propriedade para investimentos
5
15.980
- Dividendos obrigatórios
Não circulante
9
- Depreciação e amortização
12
Obrigações tributárias diferidas
10
9
- Variações nas contas de ativo e passivo
Patrimônio líquido
16.087
15 Contas a Receber
4
(19)
Capital social
7.a
16.021
1 Créditos Diversos
(10)
Reserva Legal
7.b
5
Fornecedores
11
Reversa de Lucros
7.b
61
Partes relacionadas
6
2
Lucros (Prejuízos) acumulados
(6) Obrigações tributárias
1
Adiantamentos para futuro aumento de capital
7.c
20 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
3
16.161
15 Caixa líquido consumido das atividades operacionais
Total do ativo
16.161
15 Total do passivo e patrimônio líquido
129
(6)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e período de 14 de novembro
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(data de constituição da companhia) a 31 de dezembro de 2017 - (Em milhares de Reais)
Adições de propriedade para investimento
4 (15.992)
Reservas
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (15.992)
Capital Reserva
Reserva Lucro/Prejuízos Adiantamento para futuro Patrimônio Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Nota
social
Legal de Lucros
acumulados
aumento de capital
líquido Adiantamento para futuro aumento de capital
7
20
Em 14 de novembro de 2017
- Integralização de capital
7 16.000
1
Aumento de capital
1
1 Caixa líquido proveniente das atividades de
Adiantamentos para futuro aumento de capital
20
20 financiamento
16.000
21
Prejuízo líquido do período
(6)
(6) Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
137
15
Saldos em 31 de dezembro de 2017
1
(6)
20
15 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
15
Aumento de capital
7.a 16.020
(20)
16.000 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
152
15
Adiantamentos para futuro aumento de capital 7.b
- Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
137
15
Lucro líquido do exercício
95
95
Reserva Legal
5
(5)
- Demonstrações do resultado abrangente - Exercício findo em 31 de
dezembro de 2018 e período de 17 de novembro - (data de
Dividendos obrigatórios
(24)
(24)
constituição da companhia) a 31 de dezembro de 2017
Reserva de Lucros
61
(61)
(Em milhares de Reais)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
7 16.021
5
61
16.087
2018 2017
Demonstrações do resultado - Exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e período de 14 de novembro
Prejuízo do exercício
95
(6)
(data de constituição da companhia) a 31 de dezembro de 2017 - (Em milhares de Reais)
Outros resultados abrangentes
Nota 2018 2017
Nota 2018 2017
Total
dos
resultados
abrangentes
do exercício,
Receita operacional líquida
8 198
- Resultado financeiro líquido
5
liquido dos efeitos tributários
95
(6)
Custo de Operações
9
(60)
Receitas financeiras
8
Lucro bruto
Despesas operacionais
Despesa com pessoal
Despesas Gerais e Administrativas
Outras receitas/despesas
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro

138
(13)
(1)
124

Despesas financeiras
Prejuízo antes do imposto de renda e da
contribuição social
(6) Impostos IRPJ e CSLL diferidos
Impostos IRPJ e CSLL
(6) Prejuízo do exercício

(3)
10
10

128
(9)
(24)
95

(6)
(6)

Thiago Augusto Cordeiro - Diretor
Thomas Daniel Conway - Diretor
Adriana Ruiz Alcazar - Contadora - CRC SP-163263/O-0
As demonstrações financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas e
do Relatório dos Auditores Independentes
estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

REC SS Aclimação Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 26.074.834/0001-35
Demonstrações Financeiras
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2018. A Diretoria
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em
,Ativo
Nota
2018
2017 Passivo
Nota
2018
2017
31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Circulante
518
251 Circulante
251
85
2018
2017
Caixa e equivalentes de caixa
3
396
154 Fornecedores
22
42 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Contas a receber
4
116
90 Partes Relacionadas.
6
106
3 Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e da
Créditos diversos
2
- Obrigações tributárias
9
2 contribuição social
(372)
299
Tributos a Recuperar
4
7 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
56
7 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
31
31 Depreciação e amortização
Não circulante
29.003
29.378 Dividendos a Pagar
387
98
Contas a receber.
4
238
258 Adiantamento de clientes
27
- PIS e COFINS diferido
(2)
26
Imobilizado
181
176 Não circulante
619
188 Provisão para participação nos Lucros
48
Propriedade para investimentos
5
28.584
28.944 Impostos Diferidos
11
619
188 Provisão de perda estimada de crédito de liquidação
Patrimônio líquido
28.652
29.357 duvidosa
16
Capital social
7.a
29.356
23.306 Variações nas contas de ativo e passivo
Reserva Legal
7.c
7 Contas a receber
(22)
(348)
Reserva de Lucro
7.c
94 Créditos Diversos
(2)
Prejuízos acumulados
(704)
- Tributos a Recuperar
3
(7)
Adiantamentos para futuro aumento de capital 7.b
5.950 Fornecedores
(20)
26
Total do ativo
29.522
29.630 Total do passivo e patrimônio líquido
29.522
29.630 Partes Relacionadas (Passivo)
103
3
7
2
Obrigações tributárias
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
1
7
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Reservas
27
Capital Reserva Reserva
Prejuízos
Adiantamento para futuro Patrimônio Adiantamento de clientes
106
Nota social
legal
Lucro acumulados Subtotal
aumento de capital
líquido Caixa líquido consumido das atividades operacionais 174
6
(5)
1
21.000
21.001 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Saldos em 31 de dezembro de 2016
(6) (8.420)
Aumento de capital
23.300
23.300
(21.000)
2.300 Adições de propriedade para investimento
(26)
(183)
Adiantamentos para futuro aumento de capital
5.950
5.950 Adições de imobilizado
Lucro líquido do exercício
137
137
137 Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (32) (8.603)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Destinações
5.950
Reserva legal
7
(7)
- Adiantamento para futuro aumento de capital
100
2.300
Dividendos obrigatório
(31)
(31)
(31) Integralização de capital
Reserva de lucros
94
(94)
- Caixa líquido proveniente das atividades de
100
8.250
Saldos em 31 de dezembro de 2017
23.306
7
94
23.407
5.950
29.357 financiamento
242
(249)
Aumento de capital
7.a
100
100
100 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
154
403
Adiantamentos para futuro aumento de capital 7.b 5.950
5.950
(5.950)
- Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
396
154
Prejuízo líquido do exercício
(805)
(805)
(805) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
242
(249)
Absorção Reservas de Lucro e Legal
7.c
(7)
(94)
101
- Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
(704)
28.652
28.652
Saldos em 31 de dezembro de 2018
7 29.356
Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios findos em
Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Nota
2018
2017 Lucro/Prejuízo operacional antes do
2018
2017
Nota
2018
2017
Receita operacional líquida
8
1.268
530
(805)
137
(349)
260 Lucro / Prejuízo do exercício
resultado financeiro
Custo de Operação
9
(896)
(194) Resultado financeiro líquido
Outros resultados abrangentes
(23)
38
Lucro bruto
372
336
Receitas financeiras
24
46 Total dos resultados abrangentes do exercício,
Despesas operacionais
(805)
137
Despesas financeiras
(47)
(8) liquido dos efeitos tributários
(40)
- Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e
Despesa com ocupação
Thiago
Augusto
Cordeiro
Diretor
Despesa com pessoal
(268)
da contribuição social
(372)
298
Despesas Gerais e Administrativas
10
(384)
(71) Impostos IRPJ e CSLL diferidos
11
(433)
(162)
Thomas Daniel Conway - Diretor
Depreciação e Amortização
(15)
Impostos IRPJ e CSLL
Adriana Ruiz Alcazar - Contadora - CRC SP-163263/O-0
Outras receitas/despesas
(14)
(5) Lucro/Prejuízo do exercício
(805)
136
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Ficam convocados todos os associados devidamente quites com
suas obrigações estatutárias, para participarem da Assembleia Geral
da “Associação Atlética Acadêmica Santana”, á realizar-se no dia 13
de Maio de 2019 ás 18:00 horas em primeira chamada e ás 18:30 horas
em segunda e última chamada, na Rua Voluntários da Pátria nº 257 –
Bloco F – 4º Andar – Santana - São Paulo/SP, para apreciarem e
deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:- 1-) Prestação de Conta
do exercício anterior; 2-) Adequação e alteração estatutária; 3-) Eleição
e Posse do Presidente, Vice-Presidente e Membros do Conselho Fiscal.
São Paulo, 06 de Maio de 2019. César Farid Haddad – Presidente.
08, 09 e 10/05
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011037-45.2016.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 10ª Vara Civel, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). CARLOS EDUARDO PRATAVIERA, na forma da Lei, etc. Faz Saber
a Edineide Pereira dos Santos, CPF 272.313.678-79, que Eletropaulo Metropolitana
Eletricidade de São Paulo S.A., ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando
condenar a ré ao pagamento de R$ 23.452,21 (02/2016), corrigidos e acrescido de encargos
legais, bem como ao pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas de
energia elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, referente ao débito
das faturas de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na Rua Benedita Lima
Teixeira, nº 45, Jardim Brasília, SP, Cliente 22298606 - Instalação 202199682. Estando a
requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir
após os 20 dias supra, conteste, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela
autora (Art. 344 do NCPC). Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. S NADA
MAIS.
B 08 e 09/05
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008402-41.2014.8.26.0009
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado
de São Paulo, Dr(a). Cristiane Sampaio Alves Mascari Bonilha, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) HIDRAULICA E FERRAGENS MAXIM LTDA ME, CNPJ 01.636.233/000148, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de Banco Santander
(Brasil) S/A, visando ao recebimento saldo devedor de R$ 93.582,50, apurado em 25/07/
2014, decorrente da operação de BORDERÔ DE CHEQUES PRÉ-DATADOS nº 74256424
de 04/04/2014, vinculado ao Contrato mãe de Desconto de Recebíveis nº 900181126,
Operação 5027817326, cujo valor líquido de R$ 90.912,43 foi creditado em conta corrente
de n º 13-0081010 - agência 0110 Santo André. 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
23 de abril de 2019.
B 08 e 09/05
RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital, República Federativa
do Brasil, a requerimento do CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FAZ SABER, a todos que
o presente edital virem ou interessar possa que, ROGÉRIO CALDAS DE OLIVEIRA,
técnico eletric, eletron. e tele, RG nº 20.712.455-SSP/SP, CPF nº 130.166.408*13, e sua
mulher ELAINE CRISTINA DA SILVA DE OLIVEIRA, do lar, RG nº 17.582.520-8-SSP/
SP, CPF nº 269.814.098-44, brasileiros, casados no regime da comunhão parcial de bens
na vigência da Lei nº 6.515/77, domiciliados nesta Capital, residentes na Rua Padre
Jerônimo Vermin, nº 224, apartamento nº 45, bloco 05, Jardim Maria Estela, ficam intimados
a purgarem a mora mediante o pagamento referente a 06 (seis) prestações em atraso,
vencidas de 31/10/2018 a 30/03/2019, no valor de R$7.478,03 (sete mil, quatrocentos e
setenta e oito reais e três centavos), e respectivos encargos atualizado na data de hoje no
valor de R$7.595,13 (sete mil, quinhentos e noventa e cinco reais e treze centavos), que
atualizado até 10/06/2019, perfaz o valor de R$10.546,44 (dez mil, quinhentos e quarenta
e seis reais e quarenta e quatro centavos), cuja planilha com os valores diários para
purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi concedido pelo CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL, para aquisição do imóvel localizado na Rua Padre Jerônimo
Vermin, nº 224, e Avenida Marginal, apartamento nº 45, localizado no 4º pavimento do
Edifício Lírio, Bloco 05, e vaga indeterminada descoberta (nº 30 para efeito de identificação
e disponibilidade e registro), no estacionamento coletivo, ambos integrantes do Condomínio
Jardim das Flores, na Saúde – 21° Subdistrito, objeto de “Instrumento Particular de
Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura Pública” devidamente registrados
sob n° 13 nas matrículas nºs 80.666 e 80.667. O pagamento haverá de ser feito no 14º
Oficial de Registro de Imóveis, situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar,
Ibirapuera, no horário das 9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Ficam os devedores desde já advertidos
de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a purgação da mora, o Oficial deste
Registro, certificando este fato, promoverá, à vista da prova do pagamento, pela fiduciária,
do imposto de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da propriedade dos
citados imóveis em nome da fiduciária, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, nos termos do
art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado a público leilão, de
acordo com o procedimento previsto no art. 27 da mesma Lei. São Paulo, 03 de maio de
2019. O Oficial.
07, 08 e 09/05
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1028314-71.2016.8.26.0100
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). RENATA BARROS SOUTO MAIOR BAIAO, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Ferriplax Instrumentos de Corte e Medição, CNPJ 60.699.907/0001-12, na
pessoa de seu representante legal, que Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S.A., ajuizou uma Ação de Procedimento Comum, objetivando condenar a ré ao
pagamento de R$ 49.373,99 (Março/2016), corrigidos e acrescidos de encargos legais,
bem como ao pagamento dos valores correspondentes a todas as faturas de energia
elétrica que vierem a ser emitidas, vencidas e inadimplidas, referente ao débito das faturas
de fornecimento de energia elétrica do imóvel situado na Rua Perella, n. 70, São Caetano
do Sul, SP, Parceiro 10011931- instalação MTE0012153. Estando a requerida em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV,
do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art.
344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 12 de março de 2019.
B 07 e 08/05
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0074513-16.2012.8.26.0002
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado
de São Paulo, Dr(a). LUIZ RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a(o) ELIANIA NOVAIS MELO SILVA, CPF 321.470.098- 73 e ELIANIA NOVAIS
MELO SILVA -ME, CNPJ 10.728.003/0001-08, que lhe foi proposta uma ação de Execução
de Título Extrajudicial por parte de Banco Bradesco S/A, para cobrança de R$ 43.060,93
(em 11/10/2012), referente ao saldo devedor da operação de Empréstimo Capital de Giro,
materializado em Cédula de Crédito Bancário (nº 4.039.101). 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, em 03 dias, a fluir após os 20 dias supra, paguem
o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que, efetuado
o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o
prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para oferecerem embargos, facultando as
executadas nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito
de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo
em 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. 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.
B 07 e 08/05

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0020108-27.2012.8.26.0100 (USUC 485) A Doutora Aline Aparecida de
Miranda, MM. Juiza 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) Celso Ayres Monteiro, Herdeiros de Maria de Lourdes Teixeira Monteiro, a saber:
Eduardo Celso Monteiro, Cecilia de Lourdes Monteiro Alcantara, Joaquim Barros
Alcantara Filho, Regina de Lourdes Monteiro Surerus; Juarez Santis Alves, Leonice
Rodrigues Alves, Espedito Laurentino da Silva, Maria Estefania Nicolaev Silva, Osvaldir
Silva Capelli, Lazara Nicolaev Capelli, Julio Cesar Correia, Rosa Maria da Silva Correia,
José Luiz de Carvalho Macedo, Lydia Henriques Micciullo, Peppino Micciullo, Sylvia
Henriques Brotto, Gino Brotto, Américo Henriques, José Antônio de Santana, Ubirajara
de Souza Pereira, Luciana dos Santos Carvalho, Ricássio Nascimento Sampaio, Arismar
Pedreira Sena Luiz, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Livia Ramirez
Guaraldo e Sergio Alexandre Guaraldo, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a
declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Joaquim Ribeiro de Souza, nº
211 - Limoeiro Distrito de São Miguel Paulista - São Paulo SP, com área de 120,51 m²,
contribuinte nº 111.213.0038-2, 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.07 e 08/05
17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP - 17º Ofício Cível
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011652-44.2019.8.26.0100. A Dra.
Luciana Biagio Laquimia, Juíza de Direito da 17ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, FAZ
SABER a JOSÉ REIS LIMA JUNIOR (CPF 301.465.658-51), que a ação ajuizada por CAIXA
BENEFICENTE DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO ESTADO DE SÃO PAULO-CABESP foi
julgada procedente, condenando o(s) réu(s) ao pagamento de R$ 2.268,37 (20.02.2019), corrigidos e
acrescido de encargos legais, referente a(ao) inadimplemento das mensalidades do Plano de Saúde 
Cabesp - Família dos meses de abril e maio de 2007. Estando o(s) executado(s) em lugar ignorado, foi
deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, tendo em vista que o réu foi revel na fase de conhecimento e
levando em consideração o disposto no novo Código de Processo Civil, na forma do artigo 513
§ 2º, incisos II e IV, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue(m) o pagamento,
ficando a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 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 no
prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de
honorários de advogado de dez por cento, sendo nomeado curador especial em caso de revelia. Será o
presente, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 12 de março de 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1122780-23.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 2ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Tom Alexandre Brandão, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a KBEBIDAS
EIRELI EPP., CNPJ 26.144.408/0001-20, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de
Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A, objetivando a quantia de R$ 11.168,21 (julho de 2018), representada pelas Notas
Fiscais 003.636.688-15 e 003.621.813-15. Estando a executada 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 penhora de bens e sua avaliação. 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.
08 e 09 / 05 / 2019.

EDITAL DE 1º e 2º leilão do bem imóvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO da executada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL URBANO  CDHU - (CNPJ.47.865.597/0001-09), e seu representante
legal, expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO FISCAL, autos nº 0500992-02.2005.8.26.0624 ordem 5490/
2005, movida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI. A Doutora Danielle Oliveira de Menezes Pinto Rafful
Kanawaty, Juíza de Direito do SAF - Serviço de Anexo Fiscal - Foro de Tatuí/SP, na forma da Lei, nos termos do
Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões online da ARGO NETWORK LEILÕES, www.argonetworkleiloes.com.br, em condições que segue: BEM: Imóvel:
Um prédio residencial sob nº 30, com 35,72ms2 de área construída, no terreno correspondente ao lote 13 da
quadra 09, com frente para a Rua Inácio Moschioni, (antiga Rua B), do Conjunto Habitacional Tatuí B, nesta
Cidade de Tatuí-SP, com as seguintes medidas e confrontações: medindo 9,50m de frente para a Rua Inácio
Moschioni, por 9,50m nos fundos com o lote 08; por 22,00m do lado direito da frente aos fundos com o lote 14;
por 22,00m do lado esquerdo da frente aos fundos com o lote 12; encerrando a área de 209,00m2, objeto da
matricula 51.720 do Cartório de Registro de Imóveis de Tatuí/SP; Consta conforme R-1, ARRESTO do imóvel,
nos autos nº 3.220/98, movida pela Prefeitura Municipal de Tatuí, em tramite no Serviço Anexo Fiscal de Tatuí/SP;
conforme AV-2, penhora registro da penhora exequenda; e conforme AV-3, penhora nos autos nº 50568609.2008, movida pela Prefeitura Municipal de Tatuí, em tramite no Serviço Anexo Fiscal de Tatuí/SP; AVALIAÇÃO:
R$150.000,00 em Julho/2018; DÉBITO EXEQUENDO  fls.158: R$8.841,69 em 15/08/2018; DATAS DOS
LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia 20 de maio de 2019, às 15:00 horas, encerrando-se no dia 23
de maio de 2019, às 15:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção,
encerrando no dia 12 de junho de 2019, às 15:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA  Será considerado
arrematante aquele que der lance igual ou superior a avaliação (1º leilão). No segundo pregão serão admitidos
lances não inferiores a 70% (SETENTA POR CENTO) da avaliação atualizada. Caso não haja propostas para
pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, necessário sinal não inferior a
25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP,
prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único,
Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC). PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado
através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A. gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/
login.jsp, no prazo de até 24 horas da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada
arrematante receberá um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante
DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta
que será informada pelo Leiloeiro Oficial. DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de
IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante
apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos de
natureza hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o
credor tenha sido devidamente notificado/cientificado. O bem será alienado no estado de conservação em que
se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área de responsabilidade do
arrematante, que será responsável pelo eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para
a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de
responsabilidade do arrematante (Art. 901, caput, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e
débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada
ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS:
Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e email:
phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando a executada, seu
representante legal, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para
a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de
julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
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Jornal O DIA SP

Ativo
Circulante
Disponível
Clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Não circulante
Investimentos

Total do ativo

CNPJ 05.423.347/0001-60
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Balanços patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 - (Em milhares de Reais)
Notas
2018
2017 Passivo
Notas
2018
15.848
16.923 Circulante
3
178
1.078 Obrigações tributárias
3
1
1 Contas a pagar
3
4
15.542
15.542 Provisões tributárias
6
127
302 Mútuos com partes relacionadas
Não circulante
- Obrigações tributárias
6
- Patrimônio líquido
15.845
Capital social
9
15.263
Reserva legal
58
524
Reserva de lucros
15.848
16.923 Total do passivo e patrimônio líquido
15.848

2017
190
187
3
16.733
15.263
58
1.412
16.923

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 - (Em milhares de Reais)
Capital social Reserva Legal Reserva de Lucros Prejuízos Acumulados
Total
15.263
58
2.644
17.965
100
(100)
(502)
(502)
(730)
(730)
15.263
158
2.042
(730)
16.733
(888)
(888)
15.263
158
2.042
(1.618)
15.845

Saldos em 31 de dezembro de 2016
Constituição da reserva legal
Distribuição de dividendos
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Constituição da reserva legal
Distribuição de dividendos
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2018

Notas explicativas às demonstrações contábeis encerradas em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 - (Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional: A Sociedade tem por atividade principal a admi- incorridos até a data do balanço. 7. Imposto de renda e contribuição sonistração de bens móveis e imóveis; o aluguel, a compra e a venda de bens cial: O imposto de renda e a contribuição social foram calculados com base
móveis e imóveis próprios; a participação em outras sociedades. 2. Apre- no lucro presumido. 8. Demais ativos e passivos: São demonstrados pelo
sentação das demonstrações contábeis e principais práticas contá- regime de competência, incluindo, quando aplicável, os encargos e as variabeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apre- ções monetárias “pró-rata”. 9. Patrimônio líquido: Em 12 de junho de 2017,
sentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, conforme deliberado na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, foram
requeridas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, as aprovadas as contas dos administradores e o balanço patrimonial referentes
quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das S/A – Lei ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, sendo que, dos lucros apurados em 2016 no valor de R$ 2.007.798,61, foram destinados R$ 100.389,93
nº 6.404/76, com as alterações dadas pelas Leis nºs 11.638/07 e 11.941/09,
para a conta reserva legal, R$ 502.000,00 foram destinados à distribuição
nos Pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
de dividendos e os R$ 1.405.408,68 remanescentes foram destinados para
(CPC), homologados pelos órgãos reguladores. As principais práticas con- a conta de reserva de lucros. Em 08 de junho de 2018, conforme deliberado
tábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão des- na Assembleia Geral Ordinária, foram aprovadas as contas dos administracritas a seguir. 3. Provisão para devedores duvidosos: Constituída com dores e o balanço patrimonial referentes ao exercício social findo em 31
base na análise dos riscos de realização das contas a receber, em montan- de dezembro de 2017, sendo que o prejuízo apurado em 2017 no valor de
te considerado suficiente para cobrir eventuais perdas. 4. Estoques: São R$ 730.821,80 foi absorvido pela conta de reserva de lucros da Sociedade.
demonstrados pelo custo médio de aquisição:
10. Receitas financeiras
Descrição
31/12/2018
31/12/2017 Descrição
31/12/2018
31/12/2017
15.542
15.542 Variações cambiais ativas
Imóveis
15.542
15.542 Demais receitas financeiras
40
172
5. Créditos e obrigações vinculados a moedas estrangeiras ou sujeitos
40
172
à atualização monetária: São convertidos em Reais à taxa de câmbio
vigente na data do balanço, caso sejam vinculados a moedas estrangeiras. 11. Despesas financeiras
31/12/2018
31/12/2017
No caso de estarem sujeitos a outra forma de correção, são atualizados Descrição
monetariamente, com base nos índices definidos contratualmente, atenden- Variações cambiais passivas
(1)
(7)
do ao critério “pro rata” dia. 6. Obrigações trabalhistas e tributárias: Demais despesas financeiras
(1)
(7)
Representam os valores de tributos e contribuições devidos pela empresa

São Paulo, quarta-feira, 8 de maio de 2019
Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha S.A.

AMAELDA PARTICIPAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO S/A
Demonstrações do resultado
para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017
(Em milhares de Reais)
Notas
2018
2017
Receita de aluguéis
7
7
7
7
( = ) Receita bruta
(1)
(1)
( – ) Tributos incidentes
6
6
( = ) Receita Líquida
6
6
( = ) Lucro Bruto
(+/-) Despesas e receitas operacionais:
Despesas administrativas
(69)
(154)
Outras despesas tributárias
(863)
(747)
Despesas financeiras
11
(1)
(6)
Receitas financeiras
10
40
172
Outras receitas
(893)
(735)
( = ) Resultado antes das provisões tributárias
(887)
(729)
(1)
(1)
( – ) Imposto de renda e contribuição social
7
(888)
(730)
( = ) Resultado líquido do exercício
Prejuízo por ação (em R$)
(0,0570) (0,0469)
Demonstração do fluxo de caixa
para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017
(Em milhares de Reais)
Descrição
2018
2017
Prejuízo/Lucro do Exercício
(888)
(730)
Variação de ativos e passivos
Nas contas a receber
Nos impostos a recuperar
175
(211)
Nas obrigações tr ibutár ias
(187)
184
Nas pro visões tr ibutár ias
(3)
1
3
(3)
Nas contas a pagar
(12)
(29)
(=) Caixa líquido das atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(502)
(–) Distr ibuição de dividendos
(502)
(=) Caixa líquido das atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
A umento/Redução nas obr igações tr ibutár ias de
longo praz o
A umento/Redução nas operações de mútuos entre
(40)
par tes relacionadas
(40)
(=) Caixa líquido das atividades de financiamentos
(900)
(1.301)
(=) Aumento / redução líquido de caixa
Caixa no início do período
1.078
2.379
178
1.078
Caixa no final do período
(900)
(1.301)
(=) Aumento / redução líquido de caixa
David Bobrow – Diretor Comercial
Eliana Bobrow Falbel – Diretora Administrativ

a

Márcio Botelho de Oliveira – Contador CRC 1SP167258/O-1

CNPJ (MF) nº 49.912.199/0001-13 - NIRE nº 35.300.046.145
Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 06/04/2019
Aos 06/04/2019, às 15h, na Rua Funabashi Tokuji, nº 170, Bairro Jardim Ivete, na cidade de Itapira/SP, reuniram-se os
membros do Conselho de Administração da Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha S.A., eleitos pela
Assembléia Geral Ordinária realizada 06/04/2019. Cumprindo as normas estatutárias, assumiu a presidência dos
trabalhos o Sr. Sadao Miki, que convidou a mim, Edson Funabashi para servir de Secretário. Aberta a reunião, o Sr.
Presidente declarou que na forma estatutária, deveriam os conselheiros proceder à votação para eleição do Presidente
e Vice-Presidente deste Conselho de Administração. Procedida a votação, foram confirmados, reeleitos e designados
para os cargos de Presidente, o Sr. Sadao Miki e para Vice-Presidente, o Sr. Edson Funabashi.
Em seguida, declarou o Sr. Presidente que deveriam proceder a eleição dos membros da diretoria da Sociedade.
Procedida à votação e apurados os votos, foram confirmados, reeleitos e designados: para Diretor Presidente
o Sr. Carlos Edson Shiguematsu, titular da Cédula de Identidade RG nº 7.793.810-0 (SSP/SP) e do CPF (MF) nº
011.186.818-19, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente na Avenida Jacareí, 777 - Bairro Santa Fé Itapira - SP, CEP 13975-030; para Diretor Administrativo o Sr. Marco Aurélio Rotoly, titular da Cédula de Identidade
RG nº 18.329.942 (SSP/SP) e do CPF 041.571.898-84, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente
a Rua Prefeito Francisco Otaviano Vasconcelos Tavares, 343 - Vila Boa Esperança - Itapira - SP, CEP 13976-090; para
Diretor Industrial de Papéis o Sr. Mauricio Ferreira de Andrade, titular da Cédula de Identidade RG nº 17.297.573-6
(SSP/SP) e do CPF 118.861.348-04, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente a Rua Campos Salles, 207
- Centro - Itapira - SP, CEP: 13970-170; para Diretor Comercial de Embalagens o Sr. Rubelene Galvão Albano, titular
da Cédula de Identidade RG nº 20.626.305-3 (SSP/SP) e do CPF 102.142.058-19, brasileiro, casado, industrial,
domiciliado e residente a Rua Francisco Glicério, 131 - Apartamento 41 - São Benedito - Itapira - SP, CEP: 13970-140;
para Diretor Financeiro o Sr. Marco Antonio Tumbiolo, titular da Cédula de Identidade RG nº 12.893.363-X (SSP/SP)
e do CPF (MF) nº 017.703.428-93, brasileiro, casado, contador, domiciliado e residente na Rua Augusto Rolim
Loureiro, nº 71 - Bairro Planalto Paulista - São Paulo - SP, CEP 04070-070; para Diretor de Suprimentos e Logística, o
Sr. Fábio José Baldissin, titular da Cédula de Identidade RG nº 20.120.328 (SSP/SP) e do CPF 166.388.828-05,
brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente a Rua Camélias, 310 - Santa Marta - Itapira - SP, CEP 13976-452;
ficando vagos os cargos de Diretor Vice-Presidente, Diretor Industrial de Embalagens e dois Diretores Adjuntos. Os
diretores ora eleitos declaram que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de
exercer atividades mercantis. Esclareceu em seguida o Sr. Presidente que os mandatos dos diretores ora eleitos findarse-ão até a Assembléia Geral Ordinária a se realizar no exercício de 2022, coincidindo desta forma com os mandatos
dos membros do Conselho de Administração em exercício. Ficando ainda deliberado que os diretores ora eleitos
permanecerão legalmente investidos nos seus respectivos cargos até a eleição da nova diretoria e/ou sua reeleição.
Declarando em seguida o Sr. Presidente, devidamente empossados em seus cargos, os recém reeleitos membros da
diretoria, uma vez que os mesmos assinaram de imediato o competente termo de posse lavrado em livro próprio.
Esgotada a Ordem do Dia, o Sr. Presidente encerrou a sessão, por tempo necessário à lavratura desta ata. Reaberta
a reunião, minutos após, foi esta ata lida e achada conforme, sendo aprovada e assinada pelos presentes.
(aa) Sadao Miki, Edson Funabashi, Cesar Tagayás Nakano, Eduardo Hiroshi Funabashi, Paulo Hirai, Nelson Harasawa,
Mauro Yasunori Funabashi, Nelson Ital Shiguematsu, Simone Chiemi Nakano, Carlos Edson Shiguematsu Junior e
Clarice Yonezawa de Mello. Certifico que a cópia aqui transcrita confere exatamente com a ata constante do Livro
Próprio. Itapira, 06/04/2019. Sadao Miki - Presidente da Mesa; Edson Funabashi - Secretário da Mesa. JUCESP nº
236.009/19-9 em 29/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 0213757-53.2009.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). CESAR
AUGUSTO FERNANDES, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 1) MARIA DE JESUS DOS SANTOS,
Brasileira, RG 286676746, CPF 148.178.268-19, e 2) LINDOLFO RIBEIRO DOS SANTOS, Brasileiro,
Casado, Segurança, RG 3771248-2, CPF 060.275.908-07 que lhes foi proposta uma ação de Procedimento
Comum Cível por parte de Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São PauloCDHU, objetivando a Recisão de Termo de Adesão e Ocupação Provisória Com Opção de Compra, cumulada
com Reintegração de Posse do imóvel situado à Rua Vitória do Espírito Santo, 150 Bloco 4C Apto. 53C - Itaim
Paulista, São Paulo, nesta Capital, alegando que os requeridos descumpriram o contrato entabulado entre
as partes, abandonando o imóvel. A autora requereu a rescisão do contrato e a consequente reintegração de
posse. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não sabido, foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo
do presente edital, apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de abril de 2019.
08 e 09/05

REC SS Campo Belo Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 26.128.437/0001-07
Demonstrações Financeiras
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2018. A Diretoria
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Ativo
Nota
2018
2017 Passivo
Nota
2018
2017
2018 2017
27 Circulante
Circulante
50
23
86
Caixa e equivalentes de caixa
3
17
1 Prejuízo antes do imposto de renda e da
50
27 Fornecedores
(55)
(27)
5
2
85 contribuição social
Não circulante
7.947
138 Partes relacionadas.
2
- Fluxos de caixa das atividades operacionais
138 Obrigações tributárias
Adiantamento para aquisição de ativos
Provisão
para
participação
nos
Lucros
2
2
4
7.947
- Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Propriedade para investimentos
Patrimônio líquido e recursos capitalizáveis
7.975
79 Variações nas contas de ativo e passivo
16
1
Capital social
6.a
206
6 Fornecedores
(83)
85
Prejuízos acumulados
(82)
(27) Partes Relacionadas.
2
Adiantamentos para futuro aumento de capital
6.b
7.850
100 Obrigações tributárias
59
165 Total do passivo e patrimônio líquido
7.997
165 Caixa líquido consumido das atividades operacionais (118)
Total do ativo
7.997
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Aquisição de imóveis
(7.809) (137)
Capital
Prejuízos
Adiantamento para futuro
Patrimônio líquido e
Nota
social acumulados Subtotal
aumento de capital recursos capitalizáveis Caixa líquido aplicado das atividades de investimento (7.809) (137)
Saldos em 31 de dezembro de 2016
6
6
(3)
3 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital
7.750
100
Aumento de capital
3
3
Integralização de capital
200
3
Adiantamentos para futuro aumento de capital
100
100
Prejuízo líquido do exercício
(27)
(27)
(27) Caixa líquido proveniente das atividades de
financiamento
7.950
103
Saldos em 31 de dezembro de 2017
6
(27)
(21)
100
79
23
24
Aumento de capital
6.a
200
200
200 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
no
início
do
exercício
27
3
Adiantamentos para futuro aumento de capital 6.b
7.750
7.750
50
27
Prejuízo líquido do exercício
(55)
(55)
(55) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
23
24
Saldos em 31 de dezembro de 2018
6
206
(82)
125
7.850
7.975 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos em
Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Nota
2018
2017 Resultado financeiro líquido
Nota
2018
2017
2018
2017
Despesas operacionais
Receitas financeiras
5 Prejuízo do exercício
(55)
(27)
Despesa com ocupação
(11)
- Despesas financeiras
- Outros resultados abrangentes
Despesa com pessoal
(13)
- Prejuízo antes do imposto de renda e da
Total dos resultados abrangentes do exercício,
Despesas Gerais e Administrativas
7
(31)
(31) contribuição social
(55)
(27)
liquido dos efeitos tributários
(55)
(27)
Outras receitas/despesas
(1) Impostos IRPJ e CSLL diferidos
- Thiago Augusto Cordeiro - Diretor • Thomas Daniel Conway - Diretor
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro
(55)
(32) Prejuízo do exercício
(55)
(27)
Adriana Ruiz Alcazar - Contadora - CRC SP-163263/O-0
As demonstrações financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

REC SS Lapa Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 23.199.556/0001-54
Demonstrações Financeiras
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2018. A Diretoria
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Ativo
Nota
2018
2017 Passivo
Nota
2018
2017
2018 2017
Circulante
148
78 Circulante
527
257 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
3
109
30 Fornecedores
185
41 Prejuízo antes do imposto de renda e da
contribuição social
(473) (1.009)
Contas a receber
4
28
28 Partes Relacionadas.
6
235
120
Créditos diversos
4
4 Obrigações tributárias
10
4 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
292
362
Tributos a Recuperar
7
16 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
50
78 Depreciação e amortização
46
74
Não circulante
17.813
18.040 Adiantamento de clientes
45
13 Provisão para participação nos Lucros
5
Imobilizado
242
202 Não circulante
535
253 Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa 51
Propriedade para investimentos
5
17.571
17.838 Impostos Diferidos
11
535
253 Variações nas contas de ativo e passivo
(56) (33)
Patrimônio líquido
16.899
17.608 Contas a receber
(4)
Capital social
7.a
18.956
18.606 Créditos Diversos
9
Prejuízos acumulados
(2.057)
(1.298) Tributos a Recuperar
144 (304)
Adiantamentos para futuro aumento de capital 7.b
300 Fornecedores
115
120
17.960
18.118 Partes Relacionadas (Passivo)
Total do ativo
17.960
18.118 Total do passivo e patrimônio líquido
Obrigações tributárias
6
17
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
(73)
Capital
Prejuízos
Adiantamento para futuro
Patrimônio Obrigações trabalhistas e previdenciárias
32
13
Nota
social
acumulados
Subtotal
aumento de capital
líquido Adiantamento de clientes
93 (793)
Saldos em 31 de dezembro de 2016
6
(36)
(30)
18.000
17.970 Caixa líquido consumido das atividades operacionais
Aumento de capital
18.600
18.600
(18.000)
600 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
- (296)
Adiantamentos para futuro aumento de capital
300
300 Adições de propriedade para investimento
(65) (46)
Prejuízo líquido do exercício
(1.262)
(1.262)
(1.262) Adições de imobilizado
(65) (342)
Saldos em 31 de dezembro de 2017
18.606
(1.298)
17.308
300
17.608 Caixa líquido aplicado das atividades de investimento
Adoção inicial CPC 48 / IFRS 9
2.2
(5)
(5)
(5) Fluxo de caixa das atividades de financiamento
300
Aumento de capital
7.a
50
50
50 Adiantamento para futuro aumento de capital
50
600
Adiantamentos para futuro aumento de capital
7.b
300
300
(300)
- Integralização de capital
900
Prejuízo líquido do exercício
(754)
(754)
(754) Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento 50
Saldos em 31 de dezembro de 2018
7
18.956
(2.057)
16.899
16.899 Aumento/Redução líquido de caixa e equivalente de caixa 79 (235)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
30
265
Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
109
30
Nota
2018
2017 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
Nota
2018
2017
Aumento/Redução líquido de caixa e equivalente de caixa 79 (235)
Receita operacional líquida
8
1.171
553 Prejuízo operacional antes do resultado
Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios findos em
(485) (1.017)
Custo de Operação
9
(933)
(859) financeiro
31
de
dezembro
de
2018
e
2017
(Em
milhares
de
Reais)
Lucro / Prejuízo bruto
238
(306) Resultado financeiro líquido
2018
2017
Receitas financeiras
32
17
Despesas operacionais
(754) (1.262)
(19)
(8) Prejuízo do exercício
Despesa com ocupação
(40)
(61) Despesas financeiras
Outros resultados abrangentes
Despesa com pessoal
(232)
(320) Prejuízo antes do imposto de renda e da
(473) (1.009) Total dos resultados abrangentes do exercício,
Despesas Gerais e Administrativas
10
(385)
(302) contribuição social
(754) (1.262)
11
(281)
(253) liquido dos efeitos tributários
Depreciação e Amortização
(15)
(19) Impostos IRPJ e CSLL diferidos
Despesas Tributárias
(1)
(3) Impostos IRPJ e CSLL
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas
(754) (1.262)
Outras receitas/despesas
(51)
(6) Prejuízo do exercício
Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à
disposição dos Acionistas na sede da Companhia.
Thiago Augusto Cordeiro - Diretor
Thomas Daniel Conway - Diretor
Adriana Ruiz Alcazar - Contadora - CRC SP-163263/O-0

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1003770-36.2014.8.26.0020 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a).
Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ERISVALDO BATISTA DE
QUEIROS, Brasileiro, CPF 213.297.408-07, com endereço à Rua Barra da Forquilha, S/N E OU N30, Viela
1 pt/40503, Jardim Vivan, CEP 02993-000, São Paulo - SP , que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum por parte de Banco Bradesco S/A, alegando em síntese: objetivando a procedência da ação e a
condenação do Réu ao pagamento de R$ 55.087,16, referente ao contrato de Crédito Parcelado nº 2220986683,
atualizado até 08/04/2014, valor esse a ser devidamente atualizado até o pagamento, acrescidos de juros,
demais cominações contratuais, custas processuais e honorários advocatícios. Encontrando-se o Réu em
lugar ignorado e incerto foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta
e para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste a ação, sob pena de revelia, gerando
a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 10 de dezembro de 2018.
08 e 09/05
EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0011369-62.2012.8.26.0004. O MM. Juiz de
Direito da 2ª Vara Cível - Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dr. Rodrigo de Castro Carvalho,
na forma da Lei, etc... FAZ SABER ao COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE FRUTAS E LEGUMES SANTA
JULIA LTDA EPP, CNPJ 03.722.673/0002-24, na pessoa de seu representante legal e à SANDRAAPARECIDA
IANILLI DOS SANTOS, CPF 116.079.328-06, que lhes foi ajuizada Ação de Cobrança pelo HSBC BANK
BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO, objetivando a procedência da ação e a condenação das Rés ao pagamento
de R$ 13.984,84, referentes aos contratos de Conta Corrente e Desconto de Cheques nºs 3071394448,
3071328290, 3071685262 e 3071601760, atualizados até 18/06/2012; valor esse que deverá ser atualizado até
o pagamento, acrescido de juros, demais cominações contratuais, custas processuais e honorários advocatícios.
A corré pessoa física é devedora solidária somente do Contrato de Desconto de Cheques, no valor de R$
9.641,04. Encontrando-se as Rés em lugar ignorado e incerto foi deferida a CITAÇÃO, por EDITAL, para os
atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, contestem a
ação, sob pena de revelia, gerando a presunção de veracidade dos fatos afirmados na inicial, caso em que
será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei. 08 e 09/05

EDITAL DE 1º e 2º leilão do bem imóvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO do executado LUIZ ANTONIO DOS
SANTOS, (RG.6.860.455-SP, CPF/MF sob o nº 659.300.618-15), bem como sua esposa CARMEM APARECIDA
SILVA DOS SANTOS (RG.8.343.676-SP); os co-proprietários DAVILSON DE ABREU SILVA (RG.3.749.815-SP,
CPF.433.131.918-00), casado com APPARECIDA TOBAR SILVA (RG.9.746.954-SP, CPF.610.034.418-15), expedido
nos autos da CARTA PRECATÓRIA, nº 0001093-64.2017.8.26.0337, oriunda da 1ª Vara Judicial da Comarca de
Itapeva/SP, proc. 3006426-89.2013.8.26.0270, requerida por FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
A Doutora Camila Giorgetti, Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Mairinque/SP, na forma da Lei, nos
termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão os bens abaixo descritos, através do portal de
leilões on-line da Argo Network Leilões (www.argonetworkleiloes.com.br), em condições que segue: BEM 
Parte ideal correspondente a 19.000,00m2 conforme R.9 da matricula 16.775 do Cartório de Registro de
Imóveis e Anexos São Roque/SP, destacada de uma gleba de terras, situada no bairro do Saboó, atual SITIO
SÃO JOSÉ, do Município de Mairinque, desta Comarca de São Roque/SP, com a área de seis (6) alqueires, ou 14,52
hectares, ou ainda, 145.200,00 metros quadrados, com as seguintes divisas, características e confrontações: Começando na metade do caminho, parte da frente e depois dessa metade do caminho vira em sentido direto, até
alcançar a divisa de Alziro de Campos, voltando à esquerda com propriedade de Espolio de Anuar Sabino e de José
Sabino e do marco 3 segue em linha reta até o coqueiro 2, desse coqueiro dobra em linha reta até o caminho, que
é o marco inicial, contendo uma casa velha de tijolos, em ruína e um lago aberto, descrito no R.9 da matricula 16.775
do Cartório de Registro de Imóveis e Anexos São Roque/SP; Consta conforme Av.24, registro da penhora exeqüenda;
AVALIAÇÃO DA PARTE IDEAL DE 19.000,00m2 DO IMÓVEL: R$285.000,00 (Setembro/2018); DÉBITO
EXEQUENDO: R$82.974,23 em Março/2019; DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia 22 de maio
de 2019, às 15:00 horas, encerrando-se no dia 27 de maio de 2019, às 15:00 horas, e, para eventual segundo
leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no dia 17 de junho de 2019, às 15:00 horas. CONDIÇÕES
DE VENDA  Fixo como preço mínimo o valor da avaliação. Em caso de proposta com pagamento parcelado, valor
não inferior ao da avaliação, deverá apresentar o pagamento de 30% (trinta por cento) à vista, sendo o restante
garantido por hipoteca sobre o próprio imóvel. PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado
através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil S.A., através do site www.bb.com.br no prazo de até 24 horas
da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com
instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO  5% (cinco por cento) sobre o valor
da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro,
no prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta a ser informada pelo Leiloeiro Oficial.
DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a
data do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM.
Juízo da causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos de natureza hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499,
inciso VI, do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/cientificado. O bem
será alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/
credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável pelo eventual regularização que se
faça necessária. Os atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e
demais providências serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, caput, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC).
Os valores de avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal
informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS
E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone
(11)2338-0211 e email: phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando
o executado LUIZ ANTONIO DOS SANTOS, (RG.6.860.455-SP, CPF/MF sob o nº 659.300.618-15), bem como sua
esposa CARMEM APARECIDA SILVA DOS SANTOS (RG.8.343.676-SP); os co-proprietários DAVILSON DE ABREU
SILVA (RG.3.749.815-SP, CPF.433.131.918-00), casado com APPARECIDA TOBAR SILVA (RG.9.746.954-SP,
CPF.610.034.418-15), e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para
a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de
julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL INTERINA ELISÂNGELA PEREIRA SOARES

REC SS Morumbi Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 21.839.396/0001-35
Demonstrações Financeiras
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2018. A Diretoria
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Nota
2018
2017
Ativo
Nota
2018
2017 Passivo
2018 2017
338
435 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Circulante
626
186 Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3
498
72 Fornecedores
44
37 Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e da
contribuição
social
16 (944)
Contas a receber
4
81
90 Partes Relacionadas.
6
137
269
Créditos diversos
31
8 Obrigações tributárias
19
10 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
541 679
Partes relacionadas
6
2
2 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
82
85 Depreciação e amortização
63
Tributos a Recuperar
15
14 Adiantamento de clientes
56
34 Provisão para participação nos Lucros
43
1.183
647 Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa 84
Não circulante
28.436
28.920 Não circulante
Imobilizado
296
283 Impostos Diferidos
11 1.183
647 Variações nas contas de ativo e passivo
(89) (125)
Propriedade para investimentos
5
28.140
28.637 Patrimônio líquido e recursos capitalizáveis
27.541
28.024 Contas a receber
(23)
(2)
Capital social
7.a 30.674
30.444 Créditos Diversos
(2)
Prejuízos acumulados
(3.133)
(2.600) Partes Relacionadas (Ativo)
(1)
16
Adiantamentos para futuro aumento de capital
7.b
180 Tributos a Recuperar
4
Total do ativo
29.062
29.106 Total do passivo e patrimônio líquido
29.062
29.106 Despesas Antecipadas
Fornecedores
7
6
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
(132) (53)
Capital
Prejuízos
Adiantamento para futuro
Patrimônio Partes Relacionadas (Passivo)
9
6
Nota
social
acumulados
Subtotal
aumento de capital
líquido Obrigações tributárias
(66)
71
28.294
(1.170)
27.124
1.900
29.024 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Saldos em 31 de dezembro de 2016
22
16
Adiantamento
de
clientes
Aumento de capital
2.150
2.150
(1.900)
250
432 (285)
Adiantamentos para futuro aumento de capital
180
180 Caixa líquido consumido das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
(1.430)
(1.430)
(1.430) Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(8) (60)
30.444
(2.600)
27.844
180
28.024 Adições de propriedade para investimento
Saldos em 31 de dezembro de 2017
(48) (59)
Adoção inicial CPC 48 / IFRS 9
2.2
(13)
(13)
(13) Adições de imobilizado
(56) (119)
7.a
50
50
50 Caixa líquido aplicado das atividades de investimento
Aumento de capital
7.b
180
180
(180)
- Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamentos para futuro aumento de capital
- 180
Prejuízo líquido do exercício
(519)
(519)
(519) Adiantamento para futuro aumento de capital
50 250
30.674
(3.133)
27.541
27.541 Integralização de capital
Saldos em 31 de dezembro de 2018
7
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento 50 430
Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
426
26
Outras receitas/despesas
(99)
(44) Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
Nota
2018
2017
72
46
(14) (961) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Receita operacional líquida
8
2.245 1.292 Prejuízo operacional antes do resultado financeiro
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
498
72
Custo de Operação
9 (1.352) (1.402) Resultado financeiro líquido
426
26
Lucro/Prejuízo bruto
893
(110) Receitas financeiras
70
33 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios
Despesas operacionais
Despesas financeiras
(40)
(16)
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
(40)
(45) Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e da
Despesa com ocupação
2018
2017
16
(944)
Despesa com pessoal
(325) (324) contribuição social
(519) (1.430)
Despesas Gerais e Administrativas
10
(427) (388) Impostos IRPJ e CSLL diferidos
11
(536) (486) Prejuízo do exercício
Depreciação e Amortização
(15)
(19) Impostos IRPJ e CSLL
- Outros resultados abrangentes
Despesas Tributárias
(1)
(30) Prejuízo do exercício
(519) (1.430) Total dos resultados abrangentes do exercício,
(519)
(1.430)
liquido
dos
efeitos
tributários
Thiago Augusto Cordeiro - Diretor
Thomas Daniel Conway - Diretor
Adriana Ruiz Alcazar - Contadora - CRC SP-163263/O-0
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

CMA CGM do Brasil Agência Marítima Ltda.

CNPJ/MF 05.951.386/0001-30 - NIRE: 35.224.520.244
Demonstrações Financeiras findas em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais - R$)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações de resultados
Ativos
Notas
2018
2017 Passivos
Notas
2018
2017
Notas
2018
2017
Caixa e equivalentes de caixa
1
2.108
7.356 Fornecedores
4
24.976
21.348 Receita líquida de serviços
7
55.204
52.200
Contas a receber de clientes
2 154.059 110.488 Contas a pagar - partes relacionadas
5 186.843
86.252 Custo dos serviços prestados
8 (30.247) (28.590)
2.916
1.168 Salários, encargos sociais e impostos
Outras contas a receber
7.350
6.517 Lucro bruto
24.957
23.610
Total do ativo circulante
8 (17.014) (16.082)
- Despesas gerais e administrativas
159.083 119.012 Dividendos a pagar
1.300
1.510 Equivalência patrimonial
(2.449)
Depósitos judiciais
107
376 Outras contas a pagar
220.469 115.627 Outras despesas, líquidas
8
(2.779)
(2.635)
Contas a receber de clientes
2 137.912 122.447 Total do passivo circulante
6
17
500 Lucro operacional
5.164
2.444
Investimentos
988
988 Provisão para riscos trabalhistas
5
Imobilizado
3
18.763
14.878 Contas a pagar - partes relacionadas
74.163 122.447 Resultado financeiro líquido
(446)
(264)
263
202 Total do passivo não circulante
74.180 122.947 Resultado antes dos impostos
4.718
2.180
Intangível
Total do ativo não circulante
Outras receitas não operacionais
203
158.033 138.891 Patrimônio Líquido
19.015
19.015 Correntes
9
(1.783)
(1.866)
Total do ativo
317.116 257.903 Capital social
Lucros acumulados
9
3.452
314 Diferidos
Notas Explicativas
22.467
19.329 Imposto de renda e contribuição social
(1.783)
(1.866)
Nota 1 - Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações finan- Total do patrimônio líquido
Total
do
passivo
e
patrimônio
líquido
Lucro
líquido
do
exercício
317.116
257.903
3.138
314
ceiras de alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou menos,
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que de mercadorias nos portos do Brasil e prazo curto de vencimento. Nota
Capital Lucros/Prejuízos
que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Nota 2 - As 5 - Obrigações a repassar ao armador CMA CGM France do qual é repreTotal
Integralizado
Acumulados
contas a receber de clientes da Empresa podem ter duas formas distintas: sentante no Brasil, provenientes das taxas de frete coletadas no Brasil a
19.015
314 19.329
contas a receber oriundas de comissão sobre o agenciamento de frete, so- serem remetidas para o armador marítimo. Nota 6 - A Empresa possui pro- Saldo inicial - 31/12/2017
bre estadia de contêineres (“demurrage”) e capatazias ou contas a receber cessos trabalhistas movidos por ex-funcionários, cujos pleitos consistem em Distribuição de Dividendos
Lucro
do
Exercício
3.138
3.138
que serão repassadas ao transportador marítimo. Na prática, são normal- sua maioria em pagamento de verbas rescisórias. A Empresa tem apólice de
19.015
3.452 22.467
mente reconhecidas no valor faturado. A Empresa entendeu pela não neces- seguro responsabilidade civil geral que cobre, nos limites fixados na apólice, Saldo Final - 31/12/2018
sidade de efetuar a provisão para perdas com créditos de liquidação duvido- eventuais condenações a título de danos materiais referentes aos pedidos dos a itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. O imposto de
sa para os exercícios findos em 31/12/2018 e de 2017, visto que todo o risco de indenização na esfera cível. As provisões são constituídas considerando renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos sobre diferenças
da operação é do transportador marítimo. Nota 3 - Os itens do imobilizado o julgamento dos assessores legais externos e da Administração para os temporárias decorrentes das bases fiscais de ativos e passivos e seus valosão demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depre- processos cuja expectativa de perda foi avaliada como provável, sendo sufi- res contábeis nas demonstrações financeiras, ou de prejuízos ou créditos
ciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. Em 21/12/2017 foi ciente para fazer face às perdas esperadas. Nota 7 - A receita é valor rece- fiscais não utilizados. O imposto de renda e a contribuição social diferidos
adquirido o imóvel corporativo localizado na Rua Guaiaó, nº 66 salas 2201 a bido ou a receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades são calculados com base em alíquotas de imposto e leis fiscais em vigor, ou
2216 do Edifício Praiamar Corporate no valor de R$ 12.500.000,00. Este da empresa e é apresentada líquida de impostos, abatimentos e descontos. substancialmente promulgadas, na data do balanço. O valor contábil do imvalor foi obtido com aumento de capital do sócio CMA CGM Agencies Worl- Nota 8 - Referem-se a salários, encargos e benefícios de empregados, alu- posto de renda e da contribuição social diferidos ativos é avaliado anualmendwide. Em 2018, foi efetuado um estudo do imóvel citado anteriormente guéis, depreciação, despesas com comunicação, viagens, manutenção dos te, e uma provisão para desvalorização é estabelecida quando o valor cononde o laudo apontou uma vida útil de 60 anos e os ajustes foram efetuados escritórios e serviços profissionais. Nota 9 - As despesas fiscais do exercício tábil não puder ser recuperado com base no lucro tributável, presente ou
em Dezembro de 2018. Nota 4 - Com relação ao saldo de Fornecedores são compreendem o imposto de renda e a contribuição social correntes e diferi- futuro.
provenientes das despesas portuárias, alfandegárias, dos armazéns, trans- dos. O imposto de renda e a contribuição social são reconhecidos na deporte e todas as outras despesas relacionadas ao embarque e desembar- monstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relaciona-

Lionel Patrice Chatelet - Diretor Presidente
Miguel Marcelo Rio Torto - Contador - CRC-SP 183.992/O-0

Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
PAULO SERGIO DOS SANTOS, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO OURIVES, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (05/09/1965), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE JOSÉ DOS SANTOS E DE JOANA VAZ DOS SANTOS. JOSILENE DOS SANTOS SILVA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO DO LAR, NASCIDA EM COQUEIRO SECO, AL NO DIA (01/09/
1977), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE CÍCERO MANOEL
DA SILVA E DE GIZETE DOS SANTOS SILVA.
ROBSON MENDES DE FIGUEIREDO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE
LOJISTICA, NASCIDO EM AVELINO LOPES, PI NO DIA (19/12/1994), RESIDENTE E DOMICILIADO
NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOÃO ALVES DE FIGUEIREDO E DE VALDEMIRA
MENDES DE FIGUEIREDO. FRANCILÂNIA ALVES PEREIRA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO
INTERPRETE DE LIBRAS, NASCIDA EM JANUARIA, MG NO DIA (31/12/1986), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE LEONIDAS MATIAS PEREIRA E DE
FRANCISCA DAS MERCÊS ALVES PEREIRA.
EDSON DIAS DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO APOSENTADO, NASCIDO EM CASA
NOVA, BA NO DIA (16/11/1950), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE JULIO DIAS DA SILVA E DE MARIA DAS NEVES DE JESUS. EDILEUZA FERREIRA ALVES,
ESTADO CIVIL DIVORCIADA, PROFISSÃO AUXILIAR DE LIMPEZA, NASCIDA EM BODOCO, PE NO
DIA (16/01/1972), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ
MARIANO ALVES E DE EURIDE FERREIRA ALVES.
MARCELO ALVES ZAPATA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO AUXILIAR DE LOJISTICA, NASCIDO
EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/04/1998), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHO DE MARCOS ROBERTO ZAPATA E DE MONICA ALVES ZAPATA. KAMILA BEATRIZ
PEREIRA CARDOSO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ESTUDANTE, NASCIDA EM
PETROLINA, PE NO DIA (29/10/1999), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE JONES ARAUJO CARDOSO E DE JOCELMA PEREIRA DE ARAUJO.
DIORGENES ALMEIDA LIMA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ALMOXARIFE, NASCIDO EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (02/05/1990), RESIDENTE E DOMICILIADO FERRAZ DE VASCONCELOS, SP,
FILHO DE JOSE BARBOZA DE LIMA E DE MARIA DE ALMEIDA LIMA. NAIANE DA PAIXÃO FERREIRA,
ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ENTREVISTADORA SOCIAL, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP
NO DIA (17/11/1992), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE
ANTONIO FERREIRA DA PAIXÃO E DE AURENICE DA PAIXÃO CARNEIRO FERREIRA.
MARCELO ALVES LOULA, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO PROFESSOR, NASCIDO EM
GUARULHOS, SP NO DIA (08/05/1988), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHO DE ADEMAR ALVES DA SILVA E DE MARIA SONHA GOMES LOULA DA SILVA. ROBERTA
DA SILVA ALVES, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO ASSISTENTE COMERCIAL, NASCIDA EM
SÃO PAULO, SP NO DIA (29/09/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO,
SP, FILHA DE ROBERTO ALVES E DE SANDRA CIPRIANO DA SILVA ALVES.
ANDERSON SILVA DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO BANCÁRIO, NASCIDO EM
OSASCO, SP NO DIA (25/12/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE ANTONIO SOUZA DOS SANTOS E DE IVONE ALVES DA SILVA. ANNA KAROLINE PRADO
MACHADO, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (10/09/1998), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE CELSO MACHADO E DE ROSELI ANTONIA DO PRADO MACHADO.
PAULO BISPO RIBEIRO, ESTADO CIVIL DIVORCIADO, PROFISSÃO PORTEIRO, NASCIDO EM RUY
BARBOSA, BA NO DIA (07/05/1960), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHO DE FRANCO BISPO RIBEIRO E DE CEVERINA MARIA LEAL DE JESUS. NELCI LIMA DE
SOUSA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TECNICA DE LABORATÓRIO, NASCIDA EM BOA
VISTA DO TUPIM, BA NO DIA (07/04/1973), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO
PAULO, SP, FILHA DE JOSÉ LIMA DE SOUSA E DE MARIA DE LOURDES SOUSA.
TIAGO DE CARVALHO RIBEIRO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO VENDEDOR AUTOMOTIVA,
NASCIDO EM PETROLINA, PE NO DIA (18/02/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE JOSÉ FERREIRA NUNES RIBEIRO E DE CARMELINA DE CARVALHO
RIBEIRO. ANGÉLICA FREIRE SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO PEDAGOGA, NASCIDA
EM MOGI DAS CRUZES, SP NO DIA (13/03/1994), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHA DE OSVALDO SEVERINO DA SILVA E DE GILDETE DO NASCIMENTO FREIRE.
TIAGO TADEU DOS SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO OFICIAL ELETRICISTA,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (30/03/1987), RESIDENTE E DOMICILIADO NESTE DISTRITO,
SÃO PAULO, SP, FILHO DE MIGUEL MARQUES DOS SANTOS E DE RUTH DOS SANTOS. SARA LINS
SANTOS, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO AUXILIAR DE ENFERMAGEM, NASCIDA EM SÃO
PAULO, SP NO DIA (02/04/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE VALMIR SANTOS E DE CHEILA MARIA LINS SANTOS.

Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se
na forma da Lei. Editais afixados em cartório.

São Paulo, quarta-feira, 8 de maio de 2019

Jornal O DIA SP

REC SS Pipeline IV Empreendimentos S.A.
31.122.032/0001-93
Demonstrações Financeiras
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2018. A Diretoria
Demonstração do fluxo de caixa - Período de 06 de agosto (data iníBalanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Nota
2018 cio das atividades) a 31 de dezembro de 2018 - (Em milhares de Reais)
Ativo
Nota
2018 Passivo
2018
106 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Circulante
153 Circulante
(10)
2 Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
Caixa e equivalentes de caixa
3
153 Fornecedores
5
102 Variações nas contas de ativo e passivo
Não circulante
8.543 Partes relacionadas.
2
2 Fornecedores
Propriedade para investimento
4
8.543 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
102
Patrimônio líquido
8.590 Partes Relacionadas
2
Capital social
6.a
- Obrigações trabalhistas e previdenciárias
96
Prejuízos acumulados
(10) Caixa líquido consumido das atividades operacionais
Adiantamentos para futuro aumento de capital
6.b
8.600 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(8.543)
8.696 Aquisição de imóvel
Total do ativo
8.696 Total do passivo e patrimônio líquido
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento
(8.543)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Período de 06 de agosto (data início das atividades) a 31 de dezembro de 2018
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
(Em milhares de Reais)
8.600
Capital
Prejuízos
Adiantamento para futuro
Patrimônio Adiantamento para futuro aumento de capital
8.600
Nota
social
acumulados
Subtotal
aumento de capital
líquido Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento
153
Saldos em 06 de agosto de 2018
- Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
Aumento de capital
6.a
- Caixa e equivalentes de caixa no início do período
153
Adiantamentos para futuro aumento de capital
6.b
8.600
8.600 Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
153
Prejuízo líquido do período
(10)
(10)
(10) Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
Saldos em 31 de dezembro de 2018
6
(10)
(10)
8.600
8.590
Demonstração do resultado abrangente - Período de 06 de agosto
(data início das atividades) a 31 de dezembro de 2018
Demonstração do resultado - Período de 06 de agosto (data início das atividades) a 31 de dezembro de 2018 - (Em milhares de Reais)
(Em milhares de Reais)
2018
2018
Despesas gerais e administrativas
(2)
(10)
Prejuízo operacional antes do resultado financeiro
(10) Prejuízo do período
Despesas operacionais
(10) Outros resultados abrangentes
Despesa com ocupação
(1) Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
(10) Total dos resultados abrangentes do período,
Despesa com pessoal
(7) Prejuízo do período
líquido dos efeitos tributários
(10)
Thiago Augusto Cordeiro - Diretor
Thomas Daniel Conway - Diretor
Adriana Ruiz Alcazar - Contadora - CRC SP-163263/O-0
As demonstrações financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

REC SS Pinheiros Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 23.388.711/0001-80
Demonstrações Financeiras
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2018. A Diretoria
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de
Nota
2018
2017
Ativo
Nota
2018
2017 Passivo
dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
255
251 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Circulante
905
301 Circulante
2018 2017
Fornecedores
20
12 Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e da
Caixa e equivalentes de caixa
3
855
270
Partes Relacionadas.
6
126
132
Contas a receber
4
45
21
contribuição social
411 (507)
Obrigações tributárias
15
9 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Créditos diversos
3
7
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
58
69 Depreciação e amortização
Partes relacionadas
6
1
1
201 212
Adiantamento de clientes
36
28 Provisão para participação nos Lucros
Tributos a Recuperar
1
2
48
62
338
146 Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa 62
Não circulante
13.123
13.317 Não circulante
Impostos Diferidos
11
338
146 Variações nas contas de ativo e passivo
Imobilizado
136
146
13.435
13.221 Contas a receber
Propriedade para investimentos
5
12.988
13.171 Patrimônio líquido
(89) (21)
Capital social
7.a
13.906
13.756 Créditos Diversos
4
(7)
Prejuízos acumulados
(471)
(685) Partes Relacionadas (Ativo)
(1)
Adiantamentos para futuro aumento de capital 7.b
150 Tributos a Recuperar
1
8
14.028
13.618 Fornecedores
Total do ativo
14.028
13.618 Total do passivo e patrimônio líquido
8 (182)
Partes Relacionadas (Passivo)
(6) 132
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Obrigações tributárias
6
6
Capital
Prejuízos
Adiantamento para futuro
Patrimônio
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(60)
(2)
Nota
social
acumulados
Subtotal
aumento de capital
líquido
Adiantamento de clientes
8
28
Saldos em 31 de dezembro de 2016
6
(32)
(26)
13.268
13.242
592 (272)
Aumento de capital
13.750
13.750
(13.268)
482 Caixa líquido consumido das atividades operacionais
Adiantamentos para futuro aumento de capital
150
150 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
- (200)
Prejuízo líquido do exercício
(653)
(653)
(653) Adições de propriedade para investimento
Adições de imobilizado
(7) (26)
Saldos em 31 de dezembro de 2017
13.756
(685)
13.071
150
13.221
Adoção inicial CPC 48 / IFRS 9
2.2
(4)
(4)
(4) Adiantamento de aquisição de imóveis
(7) (226)
Aumento de capital
7.a
- Caixa líquido aplicado das atividades de investimento
Adiantamentos para futuro aumento de capital
7.b
150
150
(150)
- Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital
- 150
Lucro líquido do exercício
218
218
218
Integralização de capital
- 482
Saldos em 31 de dezembro de 2018
7
13.906
(472)
13.435
13.435
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento - 632
Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
585 134
Nota 2018 2017
Outras receitas/despesas
(62)
(1) Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
270 136
Receita operacional líquida
8 1.699 679 Lucro/Prejuízo operacional antes do resultado financeiro 384 (521) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
855 270
Custo de Operação
9 (576) (541) Resultado financeiro líquido
585 134
Lucro bruto
1.123 138
Receitas financeiras
51
23 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
Despesas operacionais
Despesas financeiras
(25)
(9) Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios findos em 31
Despesa com ocupação
(40) (37) Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e da
de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Despesa com pessoal
(251) (274) contribuição social
411 (507)
2018
2017
Despesas Gerais e Administrativas
10 (371) (332) Impostos IRPJ e CSLL diferidos
11 (192) (146) Lucro / Prejuízo do exercício
218
(653)
Depreciação e Amortização
(15) (15) Impostos IRPJ e CSLL
- Outros resultados abrangentes
Despesas Tributárias
(1)
- Lucro/Prejuízo do exercício
218 (653) Total dos resultados abrangentes do exercício,
liquido dos efeitos tributários
218
(653)
Thiago Augusto Cordeiro - Diretor
Thomas Daniel Conway - Diretor
Adriana Ruiz Alcazar - Contadora - CRC SP-163263/O-0
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

REC SS Jaguaré Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 21.807.670/0001-94
Demonstrações Financeiras
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2018. A Diretoria
Demonstração do fluxo de caixa - Exercícios findos em 31 de
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
Contro- ConsoNota 2018 2017
2018
Ativo
Nota
2018 2017
2018 Passivo
ladora lidado
40
68
63
Circulante
5.724
267
719 Circulante
2018 2017
2018
23
24
23
Caixa e equivalentes de caixa
3
679
265
683 Fornecedores
4
2
42
19 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Tributos a Recuperar
3
1
3 Partes relacionadas
8
2
8 Prejuízo antes do imposto de renda e
Despesas antecipadas
10
10 Obrigações tributárias
7
13
Partes relacionadas
4 5.008
- Obrigações trabalhistas e previdenciárias
da contribuição social
(838) (25)
(838)
26.117 8.733
26.117 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
Outros ativos
24
24 Patrimônio líquido
7.a 8.782 8112
8.782 Resultado de equivalência patrimonial
Não circulante
20.433 8.535
25.461 Capital social
76
(888) (49)
(888) Provisão para participação nos Lucros
Investimento em Controlada
5 20.433
- Prejuízos acumulados
2
8
Propriedade para Investimentos
6
24.549 Adiantamentos para futuro
Variações nas contas de ativo e passivo
7.b 18.223
670
18.223 Partes Relacionadas (Ativo)
Adiantamento para aquisição de ativos
- 8.535
912 aumento de capital
(5.008)
26.157 8.801
26.180 Tributos a Recuperar
Total do ativo
26.157 8.802
26.180 Total do passivo e patrimônio líquido
(2)
(2)
Despesas Antecipadas
(10)
(10)
Demonstrações do resultado - Exercícios findos em
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios
Outros ativos
(24)
(24)
31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Fornecedores
(1)
7
(1)
Controladora Consolidado
Pre- Adiantamento
(40) 42
(23)
Despesas operacionais
Nota 2018 2017
2018
juízos
para futuro Patri- Partes Relacionadas (Passivo)
6
2
6
Despesa com ocupação
(4)
(19)
Capital acumuaumento mônio Obrigações tributárias
4
4
Despesa com pessoal
(13)
(34)
Nota social lados
de capital líquido Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Caixa líquido consumido das atividades
Despesas Gerais e Administrativas
8 (433) (33)
(452) Saldos em 31 de
Outras receitas/despesas
9 (323)
2
(345) dezembro de 2016
operacionais
(5.834) 25
(880)
12
(24)
8.100 8.088
Resultado da Equivalência Patrimonial 5
(76)
- Aumento de capital
8.100
(8.100)
- Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Prejuízo operacional antes do
Investimento em Controlada
(11.974)
Adiantamentos para
resultado financeiro
(849) (31)
(849) futuro aumento de capital
- (446)
(912)
670
670 Adiantamento de aquisição de imóveis
Resultado financeiro líquido
11
6
11 Prejuízo líquido do exercício
- (6.576)
(25)
(25) Aquisição de Quotas
Receitas financeiras
12
6
12
Mais Valia
- (5.395)
Saldos em 31 de
Despesas financeiras
(1)
(1)
- (4.043)
dezembro de 2017
8.112
(49)
670 8.733 Propriedade para investimentos
Prejuízo antes do imposto de renda e
Aumento de capital
7.a
670
(670)
- Caixa líquido aplicado das atividades
da contribuição social
(838) (25)
(838)
de investimento
(11.974) (446) (16.926)
Prejuízo do exercício
(838) (25)
(838) Adiantamentos para
futuro aumento de capital 7.b
18.223 18.223 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
18.223 670 18.223
Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios
Prejuízo líquido do exercício
(838)
(838) Adiantamento para futuro aumento de capital
Caixa líquido proveniente das atividades
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Saldos em 31 de
de financiamento
18.223 670 18.223
Controladora Consolidado dezembro de 2018
8.782
(888)
18.223 26.117
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 414 250
418
2018 2017
2018
Caixa e equivalentes de caixa no início do
Prejuízo do exercício
(838) (25)
(838)
Thiago Augusto Cordeiro - Diretor
exercício
265
15
265
Outros resultados abrangentes
Thomas Daniel Conway - Diretor
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 679 265
683
Total dos resultados abrangentes do
Adriana Ruiz Alcazar - Contadora - CRC SP-163263/O-0
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 414 250
418
exercício, liquido dos efeitos tributários (838) (25)
(838)
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

REC SS Vila Olímpia Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 26.227.955/0001-70
Demonstrações Financeiras
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2018. A Diretoria
Demonstrações do fluxo de caixa - Exercícios findos em
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Ativo
Nota
2018
2017 Passivo
Nota
2018
2017
2018
2017
Circulante
223
1.263 Circulante
375
672 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
3
168
1.231 Fornecedores
7
106
537 Prejuízo antes do imposto de renda e da
(33)
(567)
Contas a receber
4
45
- Partes Relacionadas.
6
141
13 contribuição social
Créditos diversos
7
- Obrigações tributárias
14
122 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
174
Partes relacionadas
6
30 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
61
- Depreciação e amortização
48
Tributos a Recuperar
3
2 Adiantamento de clientes
53
- Provisão para participação nos Lucros
Provisão
de
perda
estimada
de
crédito
de
liquidação
duvidosa
7
119
Não circulante
18.455
15.779 Não circulante
Imobilizado
195
- Impostos Diferidos
12
119
- Variações nas contas de ativo e passivo
(52)
18.184 16.370 Contas a receber
Propriedade para investimentos
5
18.260
15.779 Patrimônio líquido
(7)
Capital social
8.a 18.206
6 Créditos Diversos
30
(30)
Prejuízos acumulados
(722)
(36) Partes Relacionadas (Ativo)
(1)
(2)
Adiantamentos para futuro aumento de capital
8.b
700 16.400 Tributos a Recuperar
(431)
534
18.678 17.042 Fornecedores
Total do ativo
18.678
17.042 Total do passivo e patrimônio líquido
Partes Relacionadas (Passivo)
128
13
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
(108)
122
Obrigações tributárias
Capital
Prejuízos
Adiantamento para futuro
Patrimônio líquido e
13
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Nota social acumulados Subtotal
aumento de capital recursos capitalizáveis
53
Adiantamento de clientes
(3)
(3)
(3)
Saldos em 31 de dezembro de 2016 (não auditado)
Caixa líquido consumido das atividades operacionais (714)
604
Aumento de capital
6
6
6
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
16.400
16.400
Adiantamentos para futuro aumento de capital
Adições de propriedade para investimento
(2.640) (12.724)
(33)
Prejuízo líquido do exercício
(33)
(33)
- (3.055)
Adições de Propriedade para investimento em Andamento
6
(36)
(30)
16.400
16.370
Saldos em 31 de dezembro de 2017
(210)
Adições de imobilizado
Aumento de capital
8.a 1.800
1.800
1.800
Caixa líquido aplicado das atividades de investimento(2.850) (15.779)
8.b 16.400
16.400
(15.700)
700
Adiantamentos para futuro aumento de capital
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Prejuízo líquido do exercício
(686)
(686)
(686)
Adiantamento para futuro aumento de capital
700 16.400
Saldos em 31 de dezembro de 2018
8 18.206
(722)
17.484
700
18.184
1.800
6
Integralização de capital
Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Caixa líquido proveniente das atividades de
Nota 2018 2017
Nota 2018 2017
financiamento
2.500 16.406
(578)
(47) Redução/Aumento líquido de caixa e equivalente
Receita operacional líquida
9
656
- Prejuízo operacional antes do resultado financeiro
Custo de Operação
10 (571)
- Resultado financeiro líquido
de caixa
(1.063) 1.231
Receitas financeiras
22
18 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.231
85
Lucro bruto
Despesas financeiras
(11)
(4) Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
Despesas operacionais
168
1.231
(29)
- Prejuízo antes do imposto de renda e da
Despesa com ocupação
Redução/Aumento líquido de caixa e equivalente
contribuição social
(567)
(33) de caixa
Despesa com pessoal
(242)
(1.063) 1.231
12 (119)
- Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios findos em 31
Despesas Gerais e Administrativas
11 (372)
(28) Impostos IRPJ e CSLL diferidos
Impostos IRPJ e CSLL
- de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Depreciação e Amortização
(11)
2018 2017
(686)
(33) Lucro / Prejuízo do exercício
Outras receitas/despesas
(9)
(19) Prejuízo do exercício
(686) (33)
Thiago Augusto Cordeiro - Diretor
Thomas Daniel Conway - Diretor
Adriana Ruiz Alcazar - Contadora - CRC SP-163263/O-0
Outros resultados abrangentes
As demonstrações financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes
Total dos resultados abrangentes do exercício,
(686) (33)
estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.
liquido dos efeitos tributários

REC SS Leopoldina Empreendimentos S.A.
CNPJ/MF nº 18.756.461/0001-54
Demonstrações Financeiras
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2018. A Diretoria
Demonstrações dos fluxos de caixa - Exercícios findos em 31 de
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Ativo
Nota
2018
2017 Passivo
Nota
2018
2017
2018 2017
Circulante
1.443
576 Circulante
309
369 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
3
1.333
462 Fornecedores
47
15 Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 693 271
Contas a receber
4
62
70 Partes Relacionadas.
6
114
135 Ajustes de receitas e despesas não envolvendo o caixa
329 398
Créditos diversos
15
10 Obrigações tributárias
60
55 Depreciação e amortização
846 980
59
84 Juros provisionados sobre debêntures
Partes relacionadas
6
1
4 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
49
Tributos a Recuperar
34
30 Adiantamento de clientes
29
47 Provisão para participação nos Lucros
Não circulante
19.937
20.179 Debêntures
7
33 Provisão de perda estimada de crédito de liquidação duvidosa 64 136
Variações
nas
contas
de
ativo
e
passivo
Imobilizado
1.026
1.075 Não circulante
945
9.689
(62) (156)
Propriedade para investimentos
5
18.912
19.104 Debêntures
7
9.000 Contas a receber
(5) (5)
Impostos Diferidos
945
689 Créditos Diversos
3
7
Patrimônio líquido
20.127
10.697 Partes Relacionadas (Ativo)
(4)
Capital social
8.a
22.839
13.839 Tributos a Recuperar
9
Prejuízos acumulados
(2.712)
(3.141) Outros Ativos
32
1
Total do ativo
21.381
20.755 Total do passivo e patrimônio líquido
21.381
20.755 Fornecedores
Partes Relacionadas (Passivo)
(21) (8)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Obrigações tributárias
5
1
Capital
Prejuízos
Adiantamento para futuro
Patrimônio
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
(75) (20)
Nota
social
acumulados
Subtotal
aumento de capital
líquido
Adiantamento de clientes
(18)
9
Saldos em 31 de dezembro de 2016
13.688
(3.189)
10.499
151
10.651
Debêntures - Juros pagos
(879) (994)
Aumento de capital
151
151
(151)
958 629
Adiantamentos para futuro aumento de capital
0
- Caixa líquido consumido das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
48
48
48 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Adições de imobilizado
(87) (439)
Saldos em 31 de dezembro de 2017
13.839
(3.141)
10.698
10.697
(87) (439)
Adoção inicial CPC 48 / IFRS 9
(6)
(6)
(6) Caixa líquido aplicado das atividades de investimento
Aumento de capital
8.a
9.000
9.000
9.000 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamentos para futuro aumento de capital 8.b
- Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento 871 190
Lucro líquido do exercício
436
436
436 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
462 272
Saldos em 31 de dezembro de 2018
8
22.839
(2.712)
20.127
20.127 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
no
fim
do
exercício
1.333
462
Demonstrações do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
871 190
Outras receitas/despesas
(61)
(133) Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
Nota
2018
2017
Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios
1.233
Receita operacional líquida
9
3.002
2.985 Prejuízo operacional antes do resultado financeiro 1.517
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
(824)
(962)
Custos da Operação
10
(769)
(877) Resultado financeiro líquido
2018
2017
Receitas financeiras
12
89
67
Lucro bruto
2.232
2.108
436
48
Despesas financeiras
12
(913) (1.029) Lucro / Prejuízo do exercício
Despesas operacionais
Outros resultados abrangentes
Despesa com ocupação
(40)
(45) Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e
693
271 Total dos resultados abrangentes do exercício,
Despesa com pessoal
(252)
(325) da contribuição social
436
48
13
(256)
(223) liquido dos efeitos tributários
Despesas Gerais e Administrativas
11
(346)
(338) Impostos IRPJ e CSLL diferidos
13
(1)
- Thiago Augusto Cordeiro - Diretor • Thomas Daniel Conway - Diretor
Depreciação e Amortização
(15)
(19) Impostos IRPJ e CSLL
436
48
Despesas Tributárias
(1)
(16) Lucro do exercício
Adriana Ruiz Alcazar - Contadora - CRC SP-163263/O-0
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo Digital nº 0069644-31.2017.8.26.0100. A Dra. Lúcia Caninéo
Campanhã, MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível Foro Central/SP, na forma da Lei, etc... FAZ SABER a
RIMAL CONFECÇÕES LTDA, CNPJ 10.730.172/0001-74, na pessoa do seu representante legal e ao
GEORGES KALIM YOUSSEF, CPF 214.418.518-28 que o HSBC Bank Brasil S/A Banco Múltiplo lhes
ajuizou Ação de Conhecimento, julgada procedente e ora em fase de Cumprimento de Sentença. Estando os
executados em lugar ignorado e incerto foi deferida a INTIMAÇÃO por EDITAL, para no prazo de 15 dias, úteis
a fluir após os 20 dias supra, efetuem o pagamento do débito no valor de R$411.751,03, devidamente atualizado,
sob pena do débito ser acrescido de multa de 10% e de honorários de advogado de 10%. Ficam cientes que
nos termos do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo supra sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 dias para que independentemente de penhora ou nova intimação, apresentem, nos próprios autos, sua
impugnação. Será o presente edital por extrato, publicado na forma da lei.
08 e 09/05

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, PROCESSO Nº
0053555-40.2011.8.26.0100 - 1222/11./O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Gustavo Esteves, na forma da Lei, etc.FAZ SABER a(o) Maria
Alice Jardim Pereira, Adalberto Pinto Buranti, Ruy Pinto, Iolanda Rodrigues Pinto, Nelson Nobre de Paula
Cruz, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que Luiz Carlos Castanho e Thais Andrezani Castanho ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO,
visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Luiz Carlos Gentile de Laete, 1898, São Paulo
- SP, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
apresentem 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. 08 e 09/05

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES
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Easy Software S.A.

CNPJ/MF nº 72.995.848/0001-09 - NIRE 35.300.360.630
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 16 de Abril de 2019
Data, Hora e Local: Aos 16 dias de abril de 2019, às 16h00, na sede social da Easy Software S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Gastão Vieira, nº 489, Santa
Felícia, CEP 13562-410, na cidade de São Carlos, Estado de São Paulo. Convocação e Presenças: Dispensada a publicação do Edital de Convocação nos termos
do Artigo 124, Parágrafo 4º da Lei nº 6.404 de 15 de dezembro de 1976 (“LSA”) tendo em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital
social, conforme assinaturas apostas no livro de presença de acionistas. Mesa: Presidente: Luis Andre Carpintero Blanco; e Secretário: André Chidichimo de
França. Publicação: Demonstrações Financeiras publicadas no dia 15 de março de 2019 no jornal O Dia SP, página 6, e no Diário Oficial do Estado de São Paulo,
página 211. Ordem do Dia: (i) apreciação das contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras referentes ao exercício
social findo em 31 de dezembro de 2018; e (ii) deliberação sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018.
Deliberações: Pela unanimidade dos votos e sem ressalvas foram examinadas, discutidas e aprovadas: (i) as contas da administração e as demonstrações
financeiras da Companhia referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018; e (ii) a destinação do lucro líquido do exercício findo em
31 de dezembro de 2018, no valor de R$ 315.574,28 (trezentos e quinze mil, quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e oito centavos), após as deduções legais
para Provisão de Imposto de Renda e Contribuições Sociais, da seguinte forma: (a) o valor de R$ 15.778,71 (quinze mil, setecentos e setenta e oito reais e setenta
e um centavos), equivalente a 5% (cinco por cento) do lucro líquido do exercício, será destinado à conta de Reserva Legal; e (b) após a dedução do montante
destinado à reserva Legal, conforme previsto no item (ii) (b) acima, o valor de R$ 299.795,57 (duzentos e noventa e nove mil, setecentos e noventa e cinco reais e
cinquenta e sete centavos), será distribuído como dividendos aos acionistas da Companhia, na proporção de suas participações no capital social da Companhia,
sendo o valor de R$ 74.948,89 (setenta e quatro mil, novecentos e quarenta e oito reais e oitenta e nove centavos), equivalente aos dividendos mínimos
obrigatórios, e o valor de R$ 224.846,67 (duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quarenta e seis reais e sessenta e sete centavos), distribuído como dividendos
complementares. Esclarecimento: Não houve solicitação de instalação do Conselho Fiscal. Aprovação e Assinatura da Ata: Nada mais havendo a tratar, foram
os trabalhos suspensos para a lavratura desta ata na forma de sumário, e que poderá ser publicada com omissão das assinaturas dos acionistas presentes,
conforme o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76. Reabertos os trabalhos, foi a presente ata lida e aprovada, tendo sido assinada por
todos os presentes. Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. São Carlos, 16 de abril de 2019. Mesa: Luis Andre Carpintero Blanco Presidente; André Chidichimo de França - Secretário. JUCESP nº 227.980/19-0 em 29/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1012021-55.2018.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a PAULO AKIO KAWAMURA (CPF 095.303.598-02) que Rental Line Locadora Ltda lhe ajuizou
ação de Cobrança, de Procedimento Comum, objetivando a quantia de R$ 4.031,92 (julho de 2018), decorrente das
Faturas/Documentos n° 080448, 080624, 081034, 081231 e 081451. Estando o requerido em lugar ignorado, foi
deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereça contestação, sob pena de
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados. Não sendo contestada a ação, o requerido será considerado
revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
08 e 09 / 05 / 2019.
EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1102072-20.2015.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito
da 2ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Tom Alexandre Brandão, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Maria Rosa Soares de Moraes, CPF. 363.373.558-57, que nos autos da ação de Monitória por parte
de ITAU UNIBANCO S.A., ora em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por Itaú Unibanco S/A, procedeu-se
a penhora sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 900,96. 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.
08 e 09 / 05 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1007436-42.2018.8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da
2ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr. Cláudio Pereira França, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a Joana Pereira da Cruz, CPF. 505.718.695-72, que Colégio Ellos Ltda ME lhe ajuizou ação Monitória,
para cobrança da quantia de R$ 3.869,93 (junho de 2018), decorrente do Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais firmado pelas partes. Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários
advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos monitórios, sob pena
de converter-se o mandado inicial em mandado executivo. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado
curador especial e dado regular prosseguimento ao feito, nos moldes do artigo 257, IV do NCPC. 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 março de 2019.
08 e 09 / 05 / 2019.

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0057227-12.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara
Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). MONICA DI STASI GANTUS ENCINAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, especialmente a JOELCIO MARQUES DE JESUS ME, CNPJ
10.995.376/0001-37, que o mandado monitório, expedido nos autos da ação Monitória, ajuizada por AD Ingredientes Alimentares
Ltda, converteu-se em mandado executivo, constituindo-se título executivo judicial da quantia de R$ 31.705,90 (julho de 2018). E
como não foi encontrado expediu-se o presente edital, com Prazo de 20 (vinte) dias, que será publicado e afixado na forma da lei,
por meio do qual fica INTIMADO ao cumprimento da sentença, nos termos seguintes: INTIME-SE o devedor por edital, nos termos
do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei e considerado revel na fase de conhecimento,
a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias., prazo este a fluir após o prazo do presente
edital, e ciente de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10%
sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do
Código de Processo Civil). Fica a parte executada 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. Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido 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 abril de 2019.
08 e 09 / 05 / 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1068440-95.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 26ª
Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Carlos Eduardo Borges Fantacini, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
aos executados Reserva da Mata Empreendimentos Imobiliários Ltda CNPJ 06.169.598/0001-23 e José Olavo Grasseschi Panico
CPF 126.088.248-97, bem como aos co-proprietários Ricardo Bocchino Ferrari CPF 164.874.718- 36, Alessandra Mara de Freitas
Ferrari CPF 172.081.478-33, Paulo de Tarso do Nascimento Magalhães CPF 183.555.688-42 e Dione Piratelo Occhipinti CPF
275.287.498-77 e Lageado Empreendimento Imobiliário SPE Ltda CNPJ 18.876.400/0001-20, que Fernando Franzoni ajuizou
ação execução, para cobrança de R$ 8.029.585,58, referente ao Aditamento ao Instrumento Particular de Confissão de Dívida,
Constituição de Garantia e Outras Avenças, de 29/01/13. Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 3 dias, a fluir do prazo supra, paguem o débito atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade
ou apresentem embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6
vezes, com juros de 1% ao mês, e intimação da penhora sobre a fração ideal de 42,5% cabente à co-executada Reserva da Mata,
do imóvel matrícula nº 16.899, do 4º CRI-Campinas/SP. Passando a fluir do prazo supra, o prazo de 15 dias para opor embargos,
independentemente de nova intimação, sendo nomeado curado especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de março de 2019.
[7,8]

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009108-05.2015.8.26.0004. A MM. Juíza de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo, Dra. Adriana Genin Fiore Basso, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a ANTONIO SACCOMAN, Brasileiro, Casado, ILDE FELTRIN SACCOMAN, Brasileira,
Casada e LINDALVA SANTOS BEZERRA, (Outros nomes: Lindinalva, Falecida, Brasileira, foi casada com Leonardo Bezerra Neto - fls. 68), que lhes foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de JORGE
GUILHERME VASARHELYI e ANDRE VASARHELYI, alegando em síntese: objetivando a outorga da escritura
definitiva do IMÓVEL: Casa residencial construída e terreno, situado no Jardim 1, Lote 36 da Quadra 2, do Parque
São Domingos, no 31º Subdistrito-Pirituba - São Paulo - SP, posteriormente, quando da aquisição pelos ora
Requerentes, dita Localização passou para Rua do Jardim nº 68-A, ANTIGO JARDIM UM, e que ATUALMENTE
dita localização PASSOU para ser denominada de Rua Jacurupê, 365, CEP: 05121-160, bairro Parque São
Domingos, São Paulo - SP, consistente de UM PRÉDIO tipo CASA, medindo 10,00 (dez) metros de Frente para
o Jardim 1, por 34,50 (trinta e quatro metros e cinquenta centímetros) da Frente aos Fundos e 35,80 (trinta e
cinco metros e oitenta centímetros) do outro lado, e 20,10 (vinte metros e dez centímetros) nos Fundos, inscrito
na Matrícula (transcrição imobiliária) sob o nº 20.100 no 16º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP,
inscrito no IPTU (contribuinte Imobiliário) Prefeitura Municipal de São Paulo-SP sob o nº 078.244.0030-1, bem
como a condenação dos réus nas demais cominações de estilo.. Encontrando-se os réus em lugar incerto e não
sabido, foi determinada as suas CITAÇÕES, 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, apresentem resposta. Não sendo
contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL II - SANTO AMARO - 6ª VARA
CÍVEL - Avenida das Nações Unidas, 22939 - To r r e B rigadeiro - 10º andar Jurubatuba - CEP 04795-100 - Fone: 5541-8083 - São Paulo-SP - Email:stoamaro6cv@tjsp.jus.br - EDITAL de CITAÇÃO - Prazo de 20 dias - Processo nº 1032027-28.2014.8.26.0002 . O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 6ª Var a
C í v e l , d o F o r o R e g i o n a l I I - S a n t o A m a r o , E s t a d o d e S ã o P a u l o , Dr(a). LUIZ
RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na for ma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
FABRICIO BERNARDINO PEREIRA, CPF 333.417.688-66, que lhe foi proposta
uma ação de BUSCA E APREENSÃO em ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA por parte de
BANCO ITAUCARD S.A., tendo por objeto o veículo marca Fiat, mod. Stilo, ano/
modelo2002/2002, cor azul, placa DIR 6431, chassi 9BD19240T33003446,
Renavam 797269592, havido com alienação fiduciária pelo contrato nº 30416633672035, de 10/10/2011, face ao não pagamento das parcelas. Encontrandose o réu em lugar incer to e não sabido, foi deter minada a sua CITAÇÃO p o r
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e paraque PAGUE a integralidade
da dívida pendente, no prazo de 05 dias, sob pena de consolidar a propriedade
e a posse exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (bem apreendido
em 06/09/2016) ou CONTESTE o feito no prazo de 15 dias, ambos após os 20
dias supra, 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. Dado e passadonesta cidade de São Paulo, aos 30 de abril de 2019.
08 e

09/05

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0017121-58.2002.8.26.0006 O MM. Juiz de
Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional VI - Penha de França, Comarca de São Paulo-SP., Dr. Sinval Ribeiro
de Souza, na forma da lei, etc., FAZ SABER a New Dawer Instrumentos de Medição Ltda. (CNPJ. nº 96.605.324/
0001-22), Rodnei da Silva Castilho (CPF. nº 172.496.318-02) e Florival Dias Oliboni (CPF. nº 578.511.23887), que Banco do Brasil S/A ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$.1.570,19
(10/2002), referente a contrato bancário. Estando os mesmos em lugar ignorado, expediu-se o presente, para
que, sob pena de penhora, após o decurso do prazo supra, em 03 dias, paguem o débito atualizado, mais
custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da dívida, verba que será reduzida pela metade, caso
haja o pagamento no prazo acima, cujo saldo será acrescido de 1% ou, em 15 dias, ofereçam embargos, sem
os quais será nomeado(a) curador(a) especial. Será este afixado e publicado. NADA MAIS. São Paulo, 16
de abril de 2019.
07 e 08/05
Edital de Citação com Prazo de 20 dias úteis Processo Digital nº 1013879- 26.2015.8.26.0004. O Dr. Rodrigo
de Castro Carvalho, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa – Comarca da Capital/SP. Faz
Saber a KCENTER BORDHASUL SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
ME., CNPJ nº 05.087.536/0001-00, na pessoa de seu representante legal que por parte de DEUTZ DO
BRASIL LTDA. foi ajuizada ação de Cobrança pelo procedimento Ordinário, objetivando a condenação da ré
ao pagamento de R$19.281,35, (Outubro/2015) referente débitos relativos a duplicata mercantil por indicação
nº 0011799/00, emitida em 27.03.2014 e com vencimento em 24.04.2014 no valor de R$19.281,35. Estando a
ré em local ignorado, expediu-se o presente edital de CITAÇÃO, para que no prazo de 15 dias úteis, após fluir
o prazo de 20 dias úteis supra, pague o debito devidamente atualizado e acrescido das demais cominações
legais ou querendo ofereçam defesa, sendo advertidos dos artigos 344 e 355, II do NCPC, sob pena de
presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados na inicial. ficando advertidos que será nomeado curador
especial em caso de revelia nos termos do artigo 257, IV. Será o presente edital afixado e publicado na forma
da lei.
07 e 08/05
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1046483-80.2014.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudio
Salvetti D’Angelo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Sung Hee Choi, CPF 232.366.968-00, que lhe foi
proposta uma ação Monitória por parte de Sistema Integrado de Educação e Cultura Sinec Ltda, objetivando
a cobrança de R$ 9.324,52 (março/2014), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados
no ano letivo de 2010. 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 constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendose 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 22 de abril de 2019.
07 e 08.05
17ª Vara Cível do Foro da Capital/SP Edital de Citação. Prazo 20 dias. Processo n° 0139978-66.2012.8.26.0100.
A Dra. Luciana Biagio Laquimia, Juíza de Direito da 17ª Vara Cível da Capital/SP, Faz Saber a REAL
SOCIEDADE PORTUGUESA DE SANTA MARIA, CNPJ/MF nº 01.599.092/0001-30, que BANCO
INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A atual razão social CCB BRASIL - CHINA CONSTRUCTION BANK
(BRASIL) MÚLTIPLO S/A lhe ajuizou ação de Execução de Título Extrajudicial, contra REAL SOCIEDADE
PORTUGUESA DE SANTA MARIA, JOSÉ EDUARDO N. GAMA ALBUQUERQUE, DIVA MARIA DO
NASCIMENTO GAMA ALBUQUERQUE e NIREIDE DO NASCIMENTO GAMA ALBUQUERQUE,
objetivando a quantia de R$ 3.095.693,37, referente à Cédula de Crédito Bancário nº 1129621-3, emitida em
01.02.2011, no valor de R$ 2.810.000,00, com vencimento final em 16.05.2016. Estando a executada 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 penhora de bens e sua avaliação. Será o presente, afixado
e publicado. São Paulo, 06/02/2019.
08 e 09/05

EDITAL DE 1º e 2º leilão do bem imóvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO da executada LATICÍNIOS UNIÃO S/
A (CNPJ.61.554.119/0001-00), seu representante legal José Luiz dos Santos (CPF.587.638.725-87), expedido nos
autos da ação de EXECUÇÃO FISCAL, autos nº 0006030-52.2005.8.26.0624 ordem 2273/2005, movida pela A
FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL DE TATUI. O Doutor Rubens Petersen Neto, Juiz de Direito do SAF - Serviço de
Anexo Fiscal - Foro de Tatuí/SP, na forma da Lei, nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a
leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ARGO NETWORK LEILÕES,
www.argonetworkleiloes.com.br, em condições que segue: BEM: Imóvel: Um lote de terreno sob nº 8 da quadra
4, e suas respectivas BENFEITORIAS, com frente para a Rua 3, atual Rua Maria Aparecida de Melo Sá, do Jardim
Gramados, nesta Cidade de Tatuí, com a área de 1.004,50 metros quadrados, medindo vinte metros de frente para
a Rua 3; por cinqüenta metros da frente aos fundos, de um lado inde confronta com os lotes 1, 2 e 3; de outro lado
mede quarenta e oito metros e confronta com o lote 10 e nos fundos em vinte metros, confronta com o lote 7, objeto
da matricula 14.569, do Cartório de Registro de Imóveis de Tatuí/SP; Consta conforme AV-2, penhora nos autos
nº 6610/2005, execução fiscal, movida pela Prefeitura Municipal de Tatuí, em tramite no Serviço Anexo Fiscal de Tatuí/
SP; conforme AV-3, registro da penhora exeqüenda; conforme AV-4, penhora nos autos 2.201/2006, execução
fiscal, movida pela Prefeitura Local; e conforme AV-6, penhora nos autos nº 00026000819955150040, execução
trabalhista, em tramite na Vara de Trabalho de Cruzeiro/SP, movida por Antonio Ferreira da Silva; AVALIAÇÃO:
R$45.000,00 em Março/2018; DÉBITO EXEQUENDO  fls.94: R$24.233,51 em 20/04/2018; DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia 20 de maio de 2019, às 15:00 horas, encerrando-se no dia 23 de maio
de 2019, às 15:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á sem interrupção, encerrando no
dia 12 de junho de 2019, às 15:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA  Será considerado arrematante aquele que
der lance igual ou superior a avaliação (1º leilão). No segundo pregão serão admitidos lances não inferiores a 70%
(SETENTA POR CENTO) da avaliação atualizada. Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas
propostas escritas de arrematação parcelada, necessário sinal não inferior a 25% do valor da proposta, e o restante
em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão
sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do NCPC).
PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco
do Brasil S.A. gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, no prazo de até 24 horas da realização
do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com instruções para
depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação
(não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de
até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta que será informada pelo Leiloeiro Oficial. DÉBITOS
e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a data do leilão
serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa
(Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos de natureza hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI, do
C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/cientificado. O bem será alienado
no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área
de responsabilidade do arrematante, que será responsável pelo eventual regularização que se faça necessária. Os
atos necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências
serão de responsabilidade do arrematante (Art. 901, caput, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação
e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS:
Pessoalmente perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e email:
phillipe@argoleiloes.com.br. Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando o executado, seu
representante legal, e demais interessados, INTIMADOS das designações supra, caso não sejam localizados para
a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Dos autos não consta recursos ou causa pendente de
julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
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Jornal O DIA SP

São Paulo, quarta-feira, 8 de maio de 2019
m

Goodstorage Holding Participações S.A.

m

CNPJ/MF nº 18.897.459/0001-03
Demonstrações Financeiras
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras
Demonstrações do fluxo de caixa - Exercícios
condensadas da Sociedade, referentes aos exercícios findos em 31/12/2018. A Diretoria.
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de reais)
Balanço patrimonial Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado
Controladora
Consolidado
Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017
Nota
2018
2017
2018
2017 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Ativo
Nota 2018 2017 2018 2017 Passivo
3.660
2.434
3.687
2.445 Prejuízo antes do imposto de renda e
Circulante
4.164 2.359 4.250 2.473 Circulante
406
567
409
568
Caixa e equivalentes de caixa
3 2.467 410 2.485
436 Fornecedores
da contribuição social
(8.099) (5.197) (8.099) (5.197)
4
21
17
30 Ajustes de receitas e despesas não
Contas a receber
5
6 Partes Relacionadas.
7
3
9
4
Créditos diversos
44
45
44
45 Obrigações tributárias
envolvendo o caixa
Partes relacionadas
4 1.603 1.555 1.590 1557 Obrigações trabalhistas e
Resultado de equivalência patrimonial
53
21
previdenciárias
6
3.247 1.843 3.252
1.843 Depreciação e amortização
Tributos a Recuperar
46
26
60
40
188
185
188
185
942
582
941
582 Provisão para participação nos Lucros
Despesas antecipadas
4 317
6
318 Patrimônio líquido
1.324 1.520 1.329 1.520
7.a 19.252 12.252 19.253 12.252 Variações nas contas de ativo e passivo
Estoques
68
70 Capital social
(22.469) (14.370) (22.471) (14.370) Contas a receber
Não circulante
438 659
378
556 Prejuízos acumulados
5
(5)
6
(5)
Investimento em Controlada
5
60 103
- Adiantamentos para futuro
Créditos Diversos
1
127
1
129
aumento de capital
7.b
4.159
2.700
4.159
2.700 Partes Relacionadas (Ativo)
Adiantamentos para futuro aumento de capital
(48) 351
(33)
353
Imobilizado
338 461
338
461 Patrimônio líquido e
Tributos a Recuperar
(20)
(22)
(20)
(35)
Intangível
40
95
40
95 recursos capitalizáveis
Despesas Antecipadas
313 (317) 312
(318)
3.017
4.628
3.028 Estoques
Total do ativo
4.602 3.017 4.628 3.028 Total do passivo e patrimônio líquido 4.602
2
32
Fornecedores
(161) 269 (159)
271
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de reais)
Partes Relacionadas (Passivo)
(21)
2
(13)
2
Capital
Prejuízos
Adiantamentos para
Patrimônio líquido e
Obrigações tributárias
4
(13)
5
(15)
Nota
social acumulados futuro aumento de capital
recursos capitalizáveis Obrigações trabalhistas e previdenciárias
80 (1.648)
80 (1.647)
Saldos em 31 de dezembro de 2016
4.934
(9.173)
4.936
697 Caixa líquido consumido das
Aumento de capital
8.a
7.318
(4.936)
2.382
atividades operacionais
(6.381) (4.727) (6.398) (4.723)
Adiantamentos para futuro aumento de capital
8.b
2.700
2.700 Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Prejuízo líquido do exercício
(5.197)
(5.197) Investimento em Controlada
(10)
Saldos em 31 de dezembro de 2017
12.252
(14.370)
2.700
582 Adições de imobilizado
(11)
(32)
(11)
(32)
Aumento de capital
8.a
4.300
(2.700)
1.600 Aquisição de intangível
Adiantamentos para futuro aumento de capital
8.b
2.700
4.159
6.859 Caixa líquido aplicado das atividades
Prejuízo líquido do exercício
(8.099)
(8.099) de investimento
(21)
(32)
(11)
(32)
Saldos em 31 de dezembro de 2018
19.252
(22.469)
4.159
942 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de
Demonstrações dos resultados - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de reais)
capital
4.159 2.700 4.159 2.700
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
Integralização de capital
4.300 2.382 4.300 2.382
Nota 2018 2017 2018 2017
Nota 2018 2017 2018 2017
Caixa líquido proveniente das
Receita operacional líquida
64
58 Prejuízo operacional antes do
atividades de financiamento
8.459 5.082 8.459 5.082
Custo mercadoria vendida
(36)
(31)
resultado financeiro
(8.078) (5.214) (8.075) (5.210) Aumento líquido de caixa e
Lucro bruto
28
27
equivalente de caixa
2.057
323 2.050
327
Resultado
financeiro
líquido
(21)
17
(23)
12
Despesas operacionais
Caixa e equivalentes de caixa no
29
40
29
41
nício do exercício
410
87
436
109
Despesa com ocupação
(40) (102)
(40) (102) Receitas financeiras
Despesa com pessoal
8 (7.508) (4.410) (7.540) (4.410) Despesas financeiras
(50)
(23)
(53)
(29) Caixa e equivalentes de caixa no fim
do exercício
2.467
410 2.485
436
Despesas gerais e administrativas
(436) (598) (484) (640) Prejuízo antes do imposto de renda
Aumento líquido de caixa e
Depreciação e amortização
(15)
(19)
(15)
(19)
2.057
323 2.049
327
e da contribuição social
(8.099) (5.197) (8.099) (5.197) equivalente de caixa
Despesas tributárias
(16)
(14)
(16)
(15)
Demonstrações do resultado abrangente - Exercícios
Outras receitas/despesas
(9)
(51)
(9)
(51) Impostos IRPJ e CSLL diferidos
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Resultado da equivalência patrimonial
(53)
(21)
- Prejuízo do exercício
(8.099) (5.197) (8.099) (5.197)
Controladora Consolidado
2018 2017 2018
2017
Thomas Daniel Conway
Adriana Ruiz Alcazar
Thiago Augusto Cordeiro
Prejuízo do exercício
(8.099) (5.197) (8.099) (5.197)
Diretor
Contadora - CRC SP-163263/O-0
Diretor
Outros resultados abrangentes
As demonstrações financeiras, acompanhadas das Notas Explicativas e do Relatório dos Auditores Independentes
Total dos resultados abrangentes do exerestão à disposição dos Acionistas na sede da Companhia.
cício, liquido dos efeitos tributários (8.099) (5.197) (8.099) (5.197)

1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
1234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901
Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha S.A.

CNPJ (MF) nº 49.912.199/0001-13 - NIRE nº 35.300.046.145
Ata das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Realizadas em 06/04/2019
Aos 06/04/2019, às dez horas, na sede da Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha S.A. (“Sociedade”), localizada na Rua Funabashi Tokuji, 170, Bairro Jardim Ivete,
na cidade de Itapira, Estado de São Paulo, devidamente convocados na forma da Lei, conforme Edital de Convocação publicado no “Diário Oficial do Estado”, edições de 20, 21 e
22/03/2019 e no jornal “O Dia SP”, edições de 20, 21 e 22/03/2019. Reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os acionistas da Sociedade, havendo sido
verificado pelas assinaturas lançadas no Livro de Presença, o comparecimento de acionistas representando mais de dois terços do Capital Social, com direito a voto, foi aclamado
para dirigir os trabalhos como Presidente da mesa o Sr. Sadao Miki, que assumindo o seu posto convidou a mim, Edson Funabashi para Secretário. Assim composta a mesa,
declarou o Sr. Presidente legalmente instalada a Assembleia, determinando a leitura do Edital de Convocação, o que foi feito. Assembleia Geral Ordinária: Iniciando a parte “a”
da Ordem do Dia, a pedido do Sr. Presidente, o Secretário fez a leitura completa do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial, das Demonstrações Financeiras,
acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, referentes ao exercício findo em 31/12/2018, documentos esses que foram publicados com antecedência legal no “Diário
Oficial do Estado” edição de 20/03/2019 e no jornal “O Dia SP” edição de 20/03/2019. Finda a leitura, o Sr. Presidente submeteu à discussão e posteriormente à votação, verificando
sua aprovação por unanimidade e sem reservas, abstendo-se de votar os legalmente impedidos. Passando à parte “b” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente propôs que o Lucro
Líquido tivesse a seguinte destinação: R$ 1.517.398,16 para a Reserva Legal, R$ 7.586.990,79 para Dividendos Obrigatórios e posterior deliberação, e o saldo R$ 21.243.574,20
para Reserva de Lucros. Posta em discussão e posteriormente à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade de votos. Passando à parte “c” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente
propôs que os dividendos a serem pagos no ano de 2019, fossem no valor total de R$ 6.166.425,74, sendo este pago da seguinte forma: 1 parcela a título de adiantamento, já
efetivada em 15/01/2019, no valor de R$ 600.000,00 e mais 3 parcelas de igual valor, correspondentes a R$ 1.855.475,24, nos meses de Abril, Agosto e Dezembro/2019. Propôs
ainda que o saldo apurado a maior no valor R$ 1.420.565,05, fosse retido em Reserva Especial para posterior deliberação. Posta em discussão e posteriormente à votação, a
proposta foi aprovada por unanimidade de votos. Passando à parte “d” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente declarou à Assembleia que deveriam proceder à eleição dos membros
do Conselho de Administração. Procedida a votação e apurados os votos, foi pelo Sr. Presidente da Mesa proclamado o seguinte resultado: Foram reeleitos: o Sr. Sadao Miki,
RG nº 2.733.925 (SSP/SP) e CPF (MF) nº 013.120.228-68, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, domiciliado e residente na Rua Caiacanga, nº 50, Bairro Mirandópolis,
São Paulo/SP, CEP: 04051-0400; Sr. Edson Funabashi, RG nº 4.840.901 (SSP/SP) e do CPF (MF) nº 320.408.498-15, brasileiro, casado, químico, domiciliado e residente na
Rua Percilio Neto, 148, Bairro da Saúde em São Paulo, Capital, CEP 04131-080; Demais membros: Sr. César Tagayás Nakano, RG nº 1.659.182 (SSP/SP) e do CPF (MF)
nº 038.116.548-53, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente na Rua Guaiós, nº 250, Apartamento 53-A, Planalto Paulista, em São Paulo, Capital, CEP 04290-030;
Sr. Paulo Hirai, RG nº 2.866.329 (SSP/SP) e do CPF (MF) nº 208.355.908-87, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, domiciliado e residente na Rua Joel Jorge de Melo, 279,
apartamento 181, São Paulo-SP, CEP 04.128-080; Sr. Nelson Harasawa, RG nº 3.580.751 (SSP/SP) e do CPF (MF) nº 390.958.868-91, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e
residente na Rua Pintassilgo, 185, apartamento 122, Bloco 2, Bairro Moema em São Paulo, Capital, CEP 04514-003; Sr. Nelson Ital Shiguematsu, RG nº 5.489.312 (SSP/SP) e
do CPF (MF) nº 695.689.958-20, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente na Rua Inhambu, 1069-Apartamento 192, Bairro Moema em São Paulo, Capital,
CEP: 04520-013, Sra. Simone Chiemi Nakano, RG nº 16.777.684 (SSP/SP) e do CPF (MF) nº 092.197.358-65, brasileira, casada, Industrial, domiciliada e residente na Rua
Governador Valadares, 140 - Bairro Andrade - Londrina, Estado do Paraná, CEP: 86061-150; Sr. Mauro Yasunori Funabashi, RG nº 15.895.696 (SSP/SP) e do CPF (MF)
nº 170.074.698-76, brasileiro, casado, industrial, domiciliado e residente na Avenida Engenheiro José Francisco Bento Homem de Mello, 1155 - Apartamento 41-A, Bairro Fazenda
São Quirino em Campinas, São Paulo, CEP 04105-060; Sr. Carlos Edson Shiguematsu Junior, RG nº 32.901.179-0 (SSP/SP) e do CPF (MF) nº 308.072.428-37, brasileiro,
solteiro, administrador, domiciliado e residente na Avenida Jacareí, 777, Bairro Santa Fé, em Itapira, São Paulo, CEP 13.975-030; Sra. Clarice Yonezawa de Mello, RG nº 13.760.5523 (SSP/SP) e CPF (MF) nº 059.094.768-07, brasileira, casada, assistente social, domiciliada e residente na Avenida Henriqueta Soares, 51, Jardim Soares, em Itapira, São Paulo,
CEP 13.976.070 e o Sr. Eduardo Hiroshi Funabashi, brasileiro, solteiro, estudante, RG 34.633.424-X (SSP/SP) e CPF (MF) 310.570.548-10, residente e domiciliado à Rua
Cubatão, 966, apartamento 71, Vila Mariana, São Paulo-SP, CEP 04.013-003. Os membros do Conselho de Administração ora eleitos declaram que não estão incursos em nenhum
dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades mercantis. Esclareceu em seguida o Sr. Presidente que os mandatos dos membros do Conselho Administração
ora eleitos/reeleitos, findar-se-ão até a Assembleia Geral Ordinária a se realizar no exercício de 2022, os quais permanecerão legalmente investidos dos seus respectivos cargos
até a eleição dos novos conselheiros, ou sua reeleição. Declarando em seguida o Sr. Presidente, devidamente empossados em seus cargos, os recém eleitos membros do Conselho
de Administração, uma vez que os mesmos assinaram de imediato o competente termo de posse lavrado em livro próprio. Em sequência, propôs o Presidente a não eleição de
Conselheiros Suplentes. Posta em discussão e posteriormente à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade de votos. Passando à parte “e” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente
propôs a destinação de R$ 25.000.000,00 a título de remuneração dos membros do Conselho de Administração e dos membros da Diretoria pelo período ao qual foram eleitos.
Os honorários, tanto dos Conselheiros como dos membros da Diretoria, serão passíveis de reajustes na mesma proporção que for dada aos empregados da Sociedade. Posta em
discussão e posteriormente à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade de votos. Passando à parte “f” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente propôs a não eleição dos
membros do Conselho Fiscal. Posta em discussão e posteriormente à votação, a proposta foi aprovada por unanimidade de votos. Concluída a Ordem do Dia, o Presidente declarou
encerrada a sessão. Assembleia Geral Extraordinária: Dando prosseguimento a Assembleia iniciando a parte “a”, o Sr. Presidente propôs aos acionistas aumentar o Capital Social
de R$ 158.000.000,00 para R$ 175.000.000,00, com recursos oriundos da Reserva de Lucros. Posta em discussão e em seguida em votação, a proposta foi aprovada por
unanimidade de votos. Passando à parte “b” da Ordem do Dia, o Sr. Presidente propôs aos acionistas a alteração do Artigo 21º do Estatuto Social para a inclusão do item:
XIII - Deliberar sobre Dividendos Intermediários, tendo os mais amplos poderes para autorizar a Diretoria a efetuar o levantamento de Balanços Semestrais, ou em períodos
menores, para a finalidade de apuração e pagamento de Dividendos Intermediários, respeitados os limites previstos em Lei. Posta em discussão e posteriormente a votação, a
proposta foi aprovada por unanimidade de votos. Em seguida, o Sr. Presidente propôs aos acionistas que deliberassem pela extinção dos cargos de Conselheiros Suplentes, bem
como a alteração dos artigos 17º, 18º e 21º do Estatuto Social, para que reflita em sua redação este ato. Posta em discussão e posteriormente a votação, a proposta foi aprovada
por unanimidade de votos. O Sr. Presidente propôs que o Estatuto Social fosse consolidado com as alterações aqui constantes. Posta em discussão e em seguida a votação, a
proposta foi aprovada por unanimidade de votos. Após, declarou encerrada a sessão. O Sr. Presidente declarou que a sociedade passará a reger-se pelo Estatuto Social com a
seguinte redação: Estatuto Social da Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha S/A. - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto Social e Duração:
Artigo 1º - Sob a denominação social de Fábrica de Papel e Papelão Nossa Senhora da Penha S.A., fica constituída uma sociedade anônima, a qual se regerá pela legislação
própria em vigor e pelo presente estatuto. Artigo 2º - A Sociedade tem sua sede e foro na cidade de Itapira, Estado de São Paulo, na Rua Funabashi Tokuji, nº 170, Jardim Ivete,
CEP 13.972-160. Artigo 3º - A juízo da Diretoria, a Sociedade poderá instalar, manter e extinguir escritórios, agências, filiais e sucursais em qualquer parte do território nacional,
respeitadas as prescrições e exigências legais pertinentes, fazendo, inclusive, os respectivos destaques da parte do capital social que se afigurem necessários. Artigo 4º Constituem o objeto social: a) Indústria, comércio, importação, exportação, representação de embalagens, artefatos de papel e papelão, celulose, papel, aparas de papel,
“commodities” e bebidas em geral; b) Indústria, comércio, importação, exportação e representação de matérias-primas, máquinas e ferramentas relacionadas com o ramo principal
da Sociedade, para uso próprio ou venda a terceiros; c) Prestação de serviços a terceiros, desde que relacionados com o ramo principal. Artigo 5º - É de prazo indeterminado a
duração da Sociedade, encerrando suas atividades com a observância das disposições legais e estatutárias. Capítulo II - Do Capital Social e Ações: Artigo 6º - O Capital Social
é de R$ 175.000.000,00 dividido em 23.790.080 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal. § Único - Até o integral pagamento do preço de sua emissão, as ações serão
obrigatoriamente nominativas e representadas por cautelas ou certificados provisórios. Artigo 7º - O Capital Social poderá ser aumentado nos termos da Lei, cabendo à Assembleia
Geral, se por subscrição, fixar as condições para a realização das prestações assumidas, as quais figurarão, necessariamente, nos Boletins de Subscrição respectivos. Artigo 8º Cada ação dará direito a um voto nas deliberações sociais. Capítulo III - Da Assembleia Geral: Artigo 9º - A Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, dentro de 4 meses
seguintes ao término do exercício social e, extraordinariamente, sempre que convocada, com observância dos seguintes preceitos legais: I - pelo Presidente do Conselho de
Administração, por sua iniciativa ou a pedido de 2 de seus membros, com a indicação da ordem do dia; II - por 2 ou mais membros do Conselho de Administração que tenham, com
observância do disposto no número anterior, pedido ao Presidente do Conselho a convocação da Assembleia, se este não promover a publicação do Aviso de Convocação dentro
de 10 dias do recebimento do pedido; III - pelos acionistas ou pelo Conselho Fiscal, nos casos previstos em lei. Artigo 10º - A Assembleia será instaurada e presidida pelo Presidente
do Conselho de Administração, que convidará um dos presentes para secretariar os trabalhos. § Único - Na ausência do Presidente do Conselho, a Assembleia será instalada por
qualquer um dos administradores, cabendo aos acionistas presentes eleger o Presidente da Assembleia. Artigo 11º - O acionista poderá ser representado na Assembleia Geral nos
termos do § 1º do artigo 126 da Lei 6.404/1976, desde que o instrumento de procuração tenha sido depositado na sede social até 24 horas antes da hora para a qual estiver
convocada a Assembleia. Artigo 12º - Compete privativamente à Assembleia Geral: I - reformar o estatuto social; II - eleger ou destituir, a qualquer tempo, os membros do Conselho
de Administração e do Conselho Fiscal da Companhia; III - tomar, anualmente, as contas dos administradores e deliberar sobre as demonstrações financeiras por eles apresentadas;
IV - autorizar a emissão de debêntures, observado o disposto nos artigos 58 e seguintes da Lei nº 6.404/76; V - suspender o exercício dos direitos do acionista, observado o disposto
no Artigo 120 da Lei nº 6.404/76; VI - deliberar sobre a avaliação de bens com que o acionista concorrer para a formação do capital social; VII - autorizar a emissão de partes
beneficiárias; VIII - deliberar sobre transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, eleger e destituir liquidantes e julgar-lhes as contas;
IX - autorizar os administradores a confessar falência e requerer recuperação judicial ou extrajudicial. Artigo 13º - Também compete à Assembleia Geral deliberar sobre as matérias
a ela cometidas pela Lei 6.404/76 e sobre aquelas não atribuídas pelo presente Estatuto ao Conselho de Administração ou à Diretoria. Artigo 14º - As deliberações da Assembleia
Geral, ressalvadas as exceções previstas em lei, serão tomadas por maioria absoluta de votos, não se computando os votos em branco. Artigo15º - A aprovação das matérias
previstas nos incisos I a VI e IX do artigo 136 da Lei nº 6.404/1976 dá ao acionista dissidente o direito de retirar-se da Companhia, mediante o reembolso do valor de suas ações,
observando-se as regras estabelecidas no artigo 137 da Lei nº 6.404/1976. § Único - Ao Acionista que estiver impedido, ocasionalmente, de comparecer às Assembleias, será dado
prévio conhecimento do assunto a ser debatido sendo facultado o voto por carta ou telegrama, que será transcrito na ata. Capítulo IV - Da Administração: Artigo 16º - A Sociedade
será administrada por um Conselho de Administração e por uma Diretoria. § 1º - O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada e a representação da Sociedade
é privativa da Diretoria. § 2º - Os membros do Conselho de Administração serão eleitos pela Assembleia Geral e por ela destituíveis a qualquer tempo, nos termos do Artigo 140 da
Lei nº 6.404/76. § 3º - Os membros da Diretoria serão eleitos pelo Conselho de Administração e por ele destituíveis a qualquer tempo, nos termos do Artigo 145, da Lei nº 6.404/76.
§ 4º - O mandato dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria é de 3 anos, sendo permitida a reeleição. § 5º - A remuneração do Conselho de Administração e da
Diretoria será determinada pela Assembleia Geral. Seção I - Conselho de Administração: Artigo 17º - O Conselho de Administração será composto no mínimo de 3 e no máximo
de 11 membros titulares. Todos os conselheiros titulares deverão ser acionistas. § 1º - São condições para a posse do conselheiro: (i) assine o termo de posse, lavrado no Livro de
Atas do Conselho, conforme o caso, nos termos definidos em Lei; e (ii) forneça declaração de desimpedimento feita sob as penas da Lei e em instrumento próprio, que ficará
arquivada na sede da Sociedade. § 2º - O Conselho de Administração será regido pela Lei e por este Estatuto Social. § 3º - Os Conselheiros deverão empregar, no exercício de suas
funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na administração dos seus próprios negócios, além daqueles previstos em Lei e dos que a
regulamentação aplicável, e este Estatuto Social lhe impuserem. Artigo 18º - O Conselho de Administração terá um presidente e um vice-presidente que serão indicados e eleitos
pelo próprio Conselho de Administração, por maioria simples. § 1º - Nos impedimentos e ausências temporárias do presidente, o seu substituto imediato será o vice-presidente e
nos impedimentos e ausências temporárias dos dois, os substitutos serão escolhidos pelo Conselho de Administração, entre os seus membros. § 2º - Vagando, por qualquer motivo,
os cargos de presidente e/ou vice-presidente do Conselho de Administração, estes serão preenchidos pela deliberação do Conselho de Administração. § 3º - Vagando, por qualquer
motivo, o cargo de Conselheiro, a Assembleia Geral será convocada, no prazo de 15 dias, para preencher o cargo vago. O substituto completará o prazo de gestão do substituído.
Artigo 19º - O Conselho de Administração reunir-se-á na sede da Sociedade ao menos uma vez por trimestre ou quando os interesses sociais o exigirem, mediante convocação do
Presidente, ou na sua ausência, de dois Conselheiros, sendo necessária a presença de mais da metade dos Conselheiros para a realização das reuniões. § Único - As deliberações
do Conselho, consignadas em Ata, no livro próprio, serão tomadas por maioria de votos. Artigo 20º - Os avisos de convocação das reuniões do Conselho de Administração indicarão
a ordem do dia e deverão ser entregues aos membros do Conselho com 3 dias, no mínimo, de antecedência, e poderão ser feitos por carta registrada, com aviso de recebimento,
meio eletrônico - e-mail, fax e/ou publicação em jornal. § Único - Será dispensado o interregno de que trata o “caput” do presente artigo, quando a reunião contar com a presença,
ou representação, da totalidade dos membros do Conselho, ou quando os ausentes concordarem, por escrito, com a realização da reunião. Artigo 21º - Compete ao Conselho de
Administração: I - Fixar a orientação geral dos negócios da Sociedade; II - Eleger e destituir os diretores da Sociedade e fixar-lhes as atribuições, observando o que a respeito
dispuser o presente Estatuto; III - Fiscalizar a gestão dos Diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Sociedade, solicitar informações sobre contratos celebrados
ou em vias de contratação e quaisquer outros atos; IV - Convocar a Assembleia Geral quando julgar conveniente ou na hipótese do artigo 132 da Lei nº 6.404/76; V - Manifestar-se
sobre o relatório da administração e as contas da Diretoria; VI - Manifestar-se sobre propostas de alterações estatutárias elaboradas pela Diretoria, para exame e deliberação pela
Assembleia Geral; VII- Escolher e destituir auditores independentes; VIII - A constituição de ônus reais, tais como hipoteca, alienação fiduciária, penhor e anticrese; a prestação de
garantias a obrigações de terceiros, com valores superiores a 425.000 UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) por operação; IX - Deliberar e destituir, quando julgar
oportuno, sobre a instalação de Comitês de Assessoramento à administração, cada qual constituído de 2 a 6 pessoas, membros ou não do Conselho de Administração, dentre as
quais será indicada aquela que presidirá o Comitê assim constituído. Esses Comitês terão objetivos restritos e específicos e prazo de duração não superior ao prazo do mandato
dos membros do Conselho de Administração que os tenha instalado. Os membros de tais Comitês serão remunerados, a juízo do Conselho de Administração, com utilização de
parte da verba de que trata o artigo 16 deste estatuto; X - Deliberar sobre as Ações em Tesouraria, tendo amplos poderes para autorizar a Diretoria a adquiri-las e/ou cancelá-las,
desde que até o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social; XI - Autorizar a alienação de bens do ativo permanente, limitados 85.000
UFESP (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo) por operação; XII - Deliberar sobre Dividendos Intermediários, tendo os mais amplos poderes para autorizar a Diretoria a efetuar
o levantamento de Balanços Semestrais, ou em períodos menores, para a finalidade de apuração e pagamento de Dividendos Intermediários, respeitados os limites previstos em
Lei. Artigo 22º - Sempre que o Conselho de Administração julgar conveniente, a Diretoria participará das reuniões daquele órgão, a fim de prestar as informações e esclarecimentos
julgados necessários pelos Conselheiros, não tendo os Diretores, no entanto, direito a voto nas deliberações. Artigo 23º - Ao eleger a Diretoria, o Conselho de Administração poderá
designar até 1/3 de seus membros para exercer cargos de Diretores. Artigo 24º - Os Conselheiros eleitos para a Diretoria, enquanto exercerem o cargo receberão remuneração
pelo exercício do cargo de Diretor, não podendo acumulá-lo com a de Conselheiro. Artigo 25º - Em conformidade com o artigo 142, § 1º, da Lei 6.404/1976, as atas das reuniões
do Conselho de Administração que contiverem deliberação destinada a produzir efeitos perante terceiros serão publicadas e arquivadas no registro do comércio. Seção II - Diretoria:
Artigo 26º - A Diretoria será composta por, no mínimo, 4 e, no máximo, 12 membros, residentes no país, acionistas ou não, sendo: um Diretor Presidente, um Diretor Vice Presidente,
um Diretor Comercial de Embalagens, um Diretor Comercial de Papéis, um Diretor Industrial de Papéis, um Diretor Industrial de Embalagens, um Diretor de Suprimentos e Logística,
um Diretor Administrativo, um Diretor Financeiro, um Diretor Administrativo e Financeiro, e dois Diretores Adjunto, eleitos e destituíveis a qualquer tempo pelo Conselho de
Administração. § 1º - Nos casos de licenças ou impedimentos temporários de qualquer Diretor, suas atribuições serão assumidas por outro Diretor, mediante designação do Diretor
Presidente, dando-se conhecimento ao Conselho de Administração. § 2º - Em caso de destituição, renúncia, substituição ou impedimento permanente de qualquer Diretor da
Companhia, deverá ser convocada uma reunião do Conselho de Administração para eleição do substituto, no prazo máximo de 15 dias da ocorrência do evento. O novo Diretor eleito
ficará no cargo pelo tempo restante do mandato do substituído. Artigo 27º - Compete ao Diretor Presidente: a) Planejar, fixar e fazer cumprir a política da sociedade em toda a sua
extensão, notadamente no que tange ao mercado, as finanças, ao relacionamento com o público, com autoridades, com clientes, com fornecedores e com empregados, observando
as recomendações porventura formuladas pela Assembleia Geral e/ou Conselho de Administração. b) Prestar contas ao Conselho de Administração das atividades desenvolvidas
pela sociedade e os resultados obtidos pela atuação da diretoria. c) Convocar e presidir as reuniões da Diretoria. Artigo 28º - Compete ao Diretor Vice Presidente: a) Assessorar o
Diretor-Presidente nas suas funções. Artigo 29º - Compete ao Diretor Comercial de Embalagens: a) Executar direto controle sobre a venda de embalagens e chapas de papelão
ondulado. b) A execução da política de mercado, com coordenação: Produção/Venda. c) Execução da política de mercado para embalagens e chapas de papelão ondulado, em
coordenação com a produção. Artigo 30º - Compete ao Diretor Comercial de Papéis: a) Executar direto controle sobre as vendas de papéis produzidos pela empresa, conforme
disponibilidade. b) Comprar, no mercado, os papéis que sejam necessários às operações das fábricas de embalagens e chapas de papelão ondulado. c) Dirigir as vendas de papel,
coordenar, nomear e demitir vendedores e representantes comerciais. d) Execução da política de Mercado para papéis, em coordenação com a produção. e) Dirigir as vendas de
aparas geradas pela fábrica de Itapira. Artigo 31º - Compete ao Diretor Industrial de Papéis: a) Organizar e dirigir a produção de Papel. b) Organizar e dirigir as atividades de
pesquisa e desenvolvimento industrial de papel. c) Organizar e dirigir as atividades de controle de qualidade. Artigo 32º - Compete ao Diretor Industrial de Embalagens: a) Organizar
e dirigir a produção de chapas de papelão ondulado e embalagens. b) Organizar e dirigir as atividades de pesquisa e desenvolvimento industrial de embalagens. c) Organizar e dirigir
as atividades de controle de qualidade. Artigo 33º - Compete ao Diretor de Suprimentos e logística: a) Dirigir os departamentos de suprimentos, recebimento, descarga e
armazenamento de bobinas, transportes internos, almoxarifado geral e compras. b) Transportes externos. c) Execução da política de níveis ideais de itens estocados nos
almoxarifados. d) Dirigir as operações de nossas unidades de aparas. Artigo 34º - Compete ao Diretor Administrativo: a) Organizar e dirigir as áreas de Recursos Humanos, com
ênfase em Desenvolvimento de Recursos Humanos, Segurança, Assuntos Trabalhistas, Benefícios, Segurança Industrial e Segurança Patrimonial. b) Tecnologia da Informação,
inclusive Telecomunicações. c) Gestão da Qualidade, com ênfase na manutenção e constante desenvolvimento do sistema de Gestão da Qualidade da empresa, ISO 9000, FSC,
ISO 14.000, TPM, BPM, Melhorias Contínuas, Plano de Sugestões. d) Dar suporte às demais unidades da empresa nos assuntos relacionados acima. Artigo 35º - Compete ao
Diretor Financeiro: a) Execução de política financeira da sociedade, mantendo os contatos com instituições financeiras com a finalidade de prover, em tempo hábil, o numerário
necessário ao desempenho das atividades da sociedade. b) Organizar e dirigir as operações de tesouraria, crédito e cobrança, contas a pagar, cadastro de clientes, controladoria,
custos, e assuntos tributários. c) O atendimento das exigências legais, regulamentares e estatutárias. Artigo 36º - Compete ao Diretor Administrativo e Financeiro: a) Atuar nas
empresas controladas pelo grupo. b) Organizar e dirigir as áreas de Recursos Humanos, com ênfase em Desenvolvimento de Recursos Humanos, Segurança, Assuntos Trabalhistas,
Benefícios, Segurança Industrial e Segurança Patrimonial. c) Tecnologia da Informação, inclusive Telecomunicações. d) Gestão da Qualidade, com ênfase na manutenção e
constante desenvolvimento do sistema de Gestão da Qualidade da empresa, ISO 9000, FSC, ISO 14.000, TPM, BPM, Melhorias Contínuas, Plano de Sugestões. e) Organizar e
dirigir as operações de tesouraria, crédito e cobrança, contas a pagar, cadastro de clientes, controladoria, custos, auditoria externa, assuntos tributários. f) O atendimento das
exigências legais. Artigo 37º - Compete aos Diretores Adjunto: a) Auxiliar qualquer dos Diretores. Artigo 38º - Os Diretores terão amplos poderes de administração e gestão dos
negócios sociais, para a prática de todos os atos e realização de todas as operações que se relacionem com o objeto social, ressalvadas as hipóteses previstas neste Estatuto.
§ 1º - A qualquer um dos Diretores competirá a representação da Sociedade ativa e passivamente e a prática de atos necessários ao seu funcionamento regular, inclusive a
constituição de mandatários ou de procuradores “ad-Judicia” ou “ad-Negotia”, conferindo-lhes poderes especiais, para receber citações iniciais, transigir, desistir, firmar
compromissos, receber e dar quitação, de acordo com as regras estabelecidas no § seguinte: § 2º - Todas as procurações outorgadas pela Sociedade devem ser sempre assinadas,
isoladamente, pelo Diretor Presidente ou, conjuntamente, por 02 Diretores, e terão prazo de validade determinado de até 03 anos, coincidindo assim com o mandato da diretoria
que a outorgou, com exceção daquelas para fins judiciais. Artigo 39º - Dois dos Diretores, agindo em conjunto, são competentes para movimentarem as contas da Sociedade nos
estabelecimentos de crédito em geral, públicos, mistos ou particulares, bem como aceitar, emitir, avalizar, sacar, descontar, redescontar ou caucionar títulos de crédito ou feitos de
qualquer espécie ou natureza. Artigo 40º - Os Diretores deverão empregar no exercício de suas funções tanto no interesse da Sociedade como no bem público, a diligência que
todo homem probo e ativo costuma empregar nas administrações de seus próprios negócios. Capítulo V - Do Conselho Fiscal: Artigo 41º - A Sociedade terá um Conselho Fiscal
composto de 3 membros e igual número de suplentes, acionistas ou não, residentes no País, que funcionará nos exercícios sociais em que for instalado pela Assembleia Geral nos
termos de Lei. § 1º - O mandato do Conselho Fiscal durará da Assembleia Geral que o instalar até a primeira Assembleia Geral que se realizar. § 2º - O Conselho Fiscal terá as
atribuições e poderes que lhes são conferidos por Lei e sua remuneração será fixada pela Assembleia Geral que o instalar. § 3º - No caso de vaga ou impedimento de qualquer
membro do Conselho Fiscal, os suplentes serão chamados à substituição, segundo a ordem de idade, a começar do mais idoso. Capítulo VI - Do Exercício Social: Artigo 42º O exercício social compreenderá o período de 1º/01 a 31/12 de cada ano, levantando-se na última data as demonstrações financeiras previstas em Lei. Artigo 43º - Do lucro líquido
apurado em cada exercício social destinar-se-á: a) 5% para a Reserva Legal, desde que não exceda 20% do Capital Social; b) 25% para dividendos obrigatórios aos acionistas;
c) A Assembleia Geral dará o destino que lhe aprouver ao saldo. § Único - A Assembleia Geral poderá, desde que não haja oposição de qualquer acionista presente, deliberar sobre
a distribuição de dividendos inferior ao obrigatório, ou a retenção de todo o lucro. Capítulo VII - Da Liquidação: Artigo 44º - A Sociedade entrará em liquidação nos casos e pelo
modo estabelecido em Lei, cabendo à Assembleia Geral a fixação de normas vigentes do seu processamento. Caberá à Assembleia a eleição do liquidante e do Conselho Fiscal
que funcionará no período de liquidação. Artigo 45º - Os casos omissos serão regidos pela Lei nº 6.404 de 15/12/1976, e por outras normas legais aplicáveis. Capítulo VIII Do Foro de Eleição: Artigo 46º - Com expressa renúncia a qualquer outra, por mais privilegiado que seja ou se torne, elege-se a Câmara Arbitral da Câmara Americana de
Comércio - AMCHAM Brasil, como a única competente para dirimir qualquer dúvida ou controvérsia decorrente do presente estatuto social. Esgotada a Ordem do Dia,
o Sr. Presidente declarou encerrada a sessão, da qual em livro próprio, sob meu ditado, eu Secretário da Mesa, para constar, fiz lavrar a presente ata, a qual depois de escrita, foi
lida por mim à Assembleia e aprovada por todos acionistas que a assinaram. Certifico que a cópia aqui transcrita confere exatamente com a ata constante do Livro Próprio. Itapira,
06/04/2019. Sadao Miki - Presidente da Mesa; Edson Funabashi - Secretário da Mesa. JUCESP nº 235.506/19-9 em 29/04/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Brasilgrafica S/A Indústria e Comércio
CNPJ n° 61.192.696/0001-90 - NIRE n° 353000327-30
Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Data/hora/local: 17/04/2019, às 15:00 horas, à Alameda Tocantins,
490 a 560 - Barueri/SP. Presença: Totalidade do Capital Social.
Mesa: Presidente - Dr. Nilo Cottini Filho; Secretária - Taide Cottini
Salgado. Convocação: Dispensada conforme o § 4o do artigo 124 da
Lei 6.404/76, atualizada pela Lei nº 11.638/07. Deliberações: “Aprovadas, por unanimidade” AGO - a) as demonstrações financeiras relativa ao exercício fiscal e social encerrado em 31/12/2018 publicadas nos Jornais “O Dia SP e no DOESP” no dia 13/04/2019. b) o Lucro
Líquido apurado no exercício de 2018, seja dado pela Assembléia a
seguite

m
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1º Leilão: 10/05/2019 - 14h00
Lance: 2.856.774,88

2º Leilão: 17/05/2019 - 14h00
Lance: 2.360.706,08

Apartamento Anália Franco 355M2 A.U. Rua Eleonora Cintra, 816
Leilão Extrajudicial de Alienação Fidúciária | Leiloeiro Oficial: Uilian Aparecido da Silva | JUCESP nº 958
Fiduciário: Roberto Lombardi de Barros | Fiduciante: Wagner Blanes e outra
ƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽŶǑϭϰϭ͕ůŽĐĂůŝǌĂĚŽŶŽϭϰǑĂŶĚĂƌĚŽ͞ĚŝĨşĐŝŽƚĞƌŶŝƚǇ͕͟ƐŝƚƵĂĚŽăZƵĂůĞŽŶŽƌĂŝŶƚƌĂ͕ nº 816, contendo uma área privativa coberta de 355,20m²;
área privativa de vagas de garagem (correspondente a 5 vagas) de 56,99m²; área total de 412,19m²; área comum coberta de 144,58m²; área comum descoberta
de 102,59m²; área total comum de 247,17m²; perfazendo a área total de 659,36m²; correspondendo-lhes uma fração ideal no terreno de 3,7885%. Cabendo
ĂŽĂƉĂƌƚĂŵĞŶƚŽǀĂŐĂƐ͞D/^͟EǑƐϳϳ͕ϳϴ͕ϭϮϰ͕ϭϮϱĞĂǀĂŐĂ͞'ZE͟ŶǑϭϭϯ͕ŶĂŐĂƌĂŐĞŵůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶŽϭǑƐƵďƐŽůŽĚŽĞĚŝĨşĐŝŽ͕ com auxílio de manobrista,
além do deposito nº 24 do mesmo subsolo. Objeto de matricula nº 202.519 do 9º Cartório de registro de imóveis de São Paulo .

www.goldleiloes.com.br | Informações: (11) 2741-9515 ou por e-mail: contato@leiloesgold.com.br
CA 35 Empreendimento Imobiliário S.A.

CNPJ n° 13.787.590/0001-96
Demonstrações Financeiras Findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 (Em Reais)
Balanços patrimoniais
2018
2017 Balanços patrimoniais
2018
2017
Ativo/Ativo circulante
1.624.860 1.187.338 Passivo e patrimônio líquido/Passivo circulante 12.417 502.450
2.329
6.070
Caixa e equivalentes de caixa
982.028
454.175 Fornecedores
10.088
4.852
Outros créditos
642.832
733.163 Obrigações trabalhistas e tributárias
491.528
Ativo não circulante
96.890.803 93.524.184 Retenção técnica
9.910.940 6.175.493
Imóveis a comercializar
- 93.518.602 Passivo não circulante
7.950.000 3.850.000
Participações Societárias
96.885.800
- Empréstimos e financiamentos
1.905.151 1.905.151
Imobilizado
5.003
5.582 Credores por imóveis compromissados
55.789
420.342
Total do ativo
98.515.663 94.711.522 Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
88.592.306 88.033.579
Demonstrações dos fluxos de caixa
2018
2017 Patrimônio líquido
89.324.754 88.741.516
Das atividades operacionais: Prejuízo do exercício (24.622) (118.164) Capital social
Prejuízos
acumulados
(732.448) (707.937)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais: Depreciação 2.089
2.527 Total do passivo e do patrimônio líquido 98.515.663 94.711.522
Juros e variação monetária não realizados
(53.817)
- Caixa líquido proveniente das
atividades financiamento
4.098.601 3.850.000
Mudança ativos/(passivos):
Das atividades de financiamento com acionistas
Imóveis a comercializar
(3.367.198) (6.198.299) Aumento de capital
583.238
Outras contas a receber
144.148 (733.163) Adiantamento para futuro aumento de capital (364.553) 3.203.878
Caução: Vr Retido Fornecedores
(491.528) (53.994) Caixa liquido proveniente das
Fornecedores
(3.741) (41.766) atividades de investimento
218.685 3.203.878
Obrigações trabalhistas e tributárias
5.236 (18.128) Aumento líquido/(redução)de caixa
Caixa líquido aplicado nas
e equivalentes de caixa
527.853 (107.109)
atividades operacionais
(3.789.433) (7.160.987) Caixa e equivalentes de caixa:No início do exercício 454.175 561.284
Das atividades de investimento:
No final do exercício
982.028 454.175
Aquisição de imobilizado
(1.399)
- Aumento líquido/(redução)de caixa
Empréstimos e financiamentos
4.100.000 3.850.000 e equivalentes de caixa
527.853 (107.109)

Demonstrações do resultado
2018
2017
Despesas operacionais:
Administrativas, comerciais/gerais
(99.964) (125.834)
Resultado operacional
(99.964) (125.834)
Despesas financeiras
(952)
(1.539)
Receitas financeiras
83.392
11.470
Prejuízo do exercício antes do IR e da CS
(17.524) (115.903)
IR e CSLL
(7.098)
(2.261)
Prejuízo do exercício
(24.622) (118.164)
Demonstração do resultado abrangente
2018
2017
Prejuízo do exercício/Resultado abrangente
do exercício
(24.622) (118.164)
Demonstrações das mutações Capital Prejuizos
do patrimônio líquido
Social acumulados
Total
Saldos em 31/12/2016
33.247.872
(589.773) 32.658.099
Aumento de capital social
55.493.644
- 55.493.644
Prejuízo do exercício
(118.164) (118.164)
Saldos em 31/12/2017
88.741.516
(707.937) 88.033.579
Aumento de capital social
583.238
583.238
Prejuízo do exercício
(24.622) (24.622)
Ajustes de exercícios anteriores
111
111
Saldos em 31/12/2018
89.324.754
(732.448) 88.592.306
Diretor: Roberto de Abreu Pereira
Contador: Dilson Servidone - CT CRC 127800/O-0
“As demonstrações financeiras completas, incluindo as notas explicativas
e o Relatório da Auditoria, estão arquivadas na sede da Sociedade”

Avelino Corrêa Empreendimentos Imobiliários e Participações S.A. - CNPJ 44.798.254/0001-72
Balanço Patrimonial - ATIVO
Circulante
Caixa e Bancos
Imóveis para Venda
Contas a Receber
Tributos a Recuperar
Ações
Outras Disponibilidades
Outros Créditos
Não Circulante
Imobilizado
Intangível
Total do Ativo
Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2017
Aumento do Capital
Resultado do Exercício
Reserva de Lucros
Reserva Legal
Saldo em 31/12/2018

Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2018 - Em R$ 1,00
2017
2018 Balanço Patrimonial - PASSIVO
2017
2018
825.064,67 1.724.222,14
82.664.321,35 79.243.156,99 Circulante
377.274,63 1.219.513,46
37.857.569,02 26.362.376,50 Fornecedores
44.531,71
105.567,47
30.749.147,30 35.806.964,60 Obrigações Trabalhistas
Obrigações
Tributárias
403.258,33
399.141,21
56.596,17
20.817,50
829.936,84
362.206,80
294.416,98
221.015,30 Não Circulante
Credores a Longo Prazo
748.417,55
362.206,80
12.611.813,07 15.737.204,28
Obrigações Tributárias
81.519,29
1.064.700,00 1.064.700,00 Patrimônio Líquido
175.575.159,83 188.198.315,54
30.078,81
30.078,81 Capital Social
68.057.000,00 140.000.000,00
94.565.839,99 111.041.587,49 Reserva Legal
5.646.340,29 6.277.498,07
94.553.831,78 111.034.562,88 Reservas de Lucros
99.912.834,64 39.961.832,57
12.008,21
7.024,61 Ajustes Avaliação Patrimonial
1.958.984,90 1.958.984,90
177.230.161,34 190.284.744,48
177.230.161,34 190.284.744,48 Total do Passivo
Capital
Reserva
Social
Lucros
68.057.000,00 99.912.834,64
71.943.000,00 (71.943.000,00)
- 11.991.997,92
140.000.000,00 39.961.832,56

Resultado
Exercício
12.623.155,71
(11.991.997,92)
(631.157,79)
-

Reserva Ajustes Avaliação
Legal
Patrimonial
Total
5.646.340,29
1.958.984,90 175.575.159,83
- 12.623.155,71
631.157,79
6.277.498,08
1.958.984,90 188.198.315,54

Demonstração do Resultado
2017
6.025.671,67
4.409.201,18
51.805,87
(380.872,90)
10.105.805,82
(2.318.441,44)
(557.086,78)
(967.940,10)
(36.758,34)
6.225.579,16
7.699.207,75
(42.624,37)
13.882.162,54
(792.116,96)
(2.132.232,87)
10.957.812,71
(547.890,64)
10.409.922,07

Receitas com Aluguéis
Receitas com Venda de Lotes
Outras Receitas
Deduções
Receita Líquida/Resultado Bruto
Despesas Administrativas
Despesas com Imóveis Alugados
Despesas Gerais
Depreciações e Amortizações
Resultado antes do Resultado Financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado antes do IRPJ e CSLL
Provisão para CSLL
Provisão para IRPJ
Lucro do Exercício
Reserva Legal
Lucro Líquido do Exercício

2018
6.515.013,55
4.944.882,03
351.424,96
(418.286,17)
11.393.034,37
(1.130.894,30)
(2.951.548,31)
(892.318,49)
(34.806,47)
6.383.466,80
8.992.374,22
(16.054,54)
15.359.786,48
(743.844,61)
(1.992.786,16)
12.623.155,71
(631.157,79)
11.991.997,92

Gustavo Avelino Corrêa - Diretor Presidente - CPF: 249.497.948-09
Valtencir Nicastro - CRC: 1SP 160844/O-7

GranBio Investimentos S.A.
CNPJ nº 14.191.427/0001-29
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - (Em milhares de Reais)
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa
Ativo
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Passivo
Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das
Nota
2018
2017
2018
2017 Circulante
Circulante
Nota
2018
2017
2018
2017 atividades operacionais
Nota 2018 2017 2018 2017
Caixa e equivalentes
Empréstimos e
Prejuízo do exercício
(52.474)(118.483)(52.474)(118.483)
de caixa
7 30.201
69 51.159
965 financiamentos
15
6.798
1.500 153.339 96.109 Ajustes por: Depreciação
12
75
583 15.140 16.697
Contas a receber
5
6
904
881 Fornecedores
1.325
1.794 23.758 23.611 Amortização
13 326
326 629
630
Partes relacionadas
8 84.936 290.485 67.620 41.252 Partes relacionadas
8 79.153 16.459 56.686 18.757 Baixa Ativo Imobilizado
12 3.435 7.517 62.093 7.964
Adiantamentos a fornecedores
186
12 12.303
6.439 Impostos e contribuições
Provisão para devedores duvidosos 20 1.273 1.515 1.273 49.252
Estoques
9
- 24.049
7.268 a recolher
- 8.049
63
124
1.691
969 Baixa de ativo biológico
Ativo biológico
3.228
1.236
Resultado de equivalência patrimonial 29.049 101.086 16.781 45.635
Salários e encargos
Impostos a recuperar
2.407
2.342
8.735 15.631
sociais a pagar
769
616
3.263
2.379 Provisão juros empréstimos
33
7
1.255
918
Despesa antecipada
15 b 7.302 6.658 41.605 40.070
Subvenção
3.471
1.543 e financiamentos
Total do ativo circulante
117.768 292.921 169.253 74.590
Outras contas a pagar
344
5.185
1 Variação nos ativos e passivos:
Não circulante
1
(6) (23) (478)
88.452 20.493 247.393 143.369 Clientes
Aplicações financeiras
10
- 21.402 24.634 Total do passivo circulante
Partes relacionadas
8 46.970 (61.634) 13.599 (13.402)
Depósitos judiciais
117
62
1.474
957 Não circulante
Adiantamento a fornecedores
(174)
45 (5.561)
311
Investimentos
11 690.640 471.427 138.021 131.545 Empréstimos e
- (16.781) 13.049
15 108.163 112.231 440.863 482.172 Estoques
Imobilizado
12
157
3.653 943.069 1.003.562 financiamentos
Impostos a recuperar
(65) (115) 6.896 (6.853)
434
1.128
142
468 27.940 26.060 Outras contas a pagar
Intangível
13
Despesa antecipada
(26)
50 (337)
797
Total do ativo não circulante 691.056 475.610 1.131.906 1.186.758 Total do passivo não
Depósitos judiciais
(55)
(4) (517) (259)
108.597 112.231 441.991 482.172 Fornecedores
Total do ativo
808.824 768.531 1.301.159 1.261.348 circulante
(469)
304 1.702 12.131
Patrimônio líquido
Impostos e contribuições a recolher
(61)
(17) 722 (3.459)
Demonstrações do
Capital social
16 985.062 985.062 985.062 985.062 Salários e encargos sociais
Controladora
Consolidado
153
(50) 884 (1.016)
resultado
Nota 2018
2017 2018
2017 Reversas de capital
(10)
(10)
(10)
(10) Subvenção
- 1.928
(430)
Receitas dos produtos vendidos 17
- 24.254 25.637 Ajustes de avaliação
Outras contas a pagar
778
- 6.312
1
- (7.421) (29.281) patrimonial
Custos dos produtos vendidos 18
83.091 54.649 83.091 54.649 Juros, empréstimos e
Lucro bruto
- 16.833 (3.644) Prejuízos acumulados
(456.368) (403.894) (456.368) (403.894) financiamentos amortizados
15 b (5.572) (5.503)(20.533) (38.607)
Receitas e (despesas)
Total do patrimônio líquido
611.775 635.807 611.775 635.807 Caixa líquido aplicado nas
operacionais
Total do passivo e
atividades operacionais
30.466 (67.728) 73.338 11.599
19 (3.155) (471) (38.191) (22.304) patrimônio líquido
Despesas administrativas
808.824 768.531 1.301.159 1.261.348 Fluxodecaixadeatividadesdeinvestimento
Outros resultados
20 (4.708) (5.902) 33.193 (53.093)
Aportes de capital em controladas
- 1.367
Resultado de equivalência
Demonstrações do resultado Controladora
Aplicações financeiras
- 3.232 16.059
Consolidado
(29.049) (101.086) (16.781) (45.635)
patrimonial
- (1.992)
abrangente
2018
2017
2018
2017 Aquisição de ativos biológicos
Resultado antes do
Aquisição de imobilizado
12 (14) (3.094)(16.740) (69.483)
(52.474) (118.483) (52.474) (118.483)
resultado financeiro
(36.912) (107.459) (4.946) (124.676) Prejuízo do exercício
- (2.509) (3.297)
Aquisições intangível
13
Receitas financeiras
21
230
262 6.788 18.817 Ajuste acumulado de
Caixa líquido aplicado nas
28.442 (1.132) 28.442 (1.132) atividades de investimento
Despesas financeiras
21 (15.792) (11.285) (54.316) (12.624) conversão - CTA
(14) (3.094)(18.009) (55.354)
(52.474) (118.483) (52.474) (118.483) Resultado abrangente
(24.032) (119.615) (24.032) (119.615) Fluxo de caixa de atividades
Prejuízo do exercício
de financiamento
Demonstrações das mutações do
Capital social
Reserva de capital Ajuste de avaliação
Prejuízos Patrimônio Aporte de capital de acionistas
- 49.061
- 49.061
patrimônio líquido
Nota Subscrito A integralizar Reserva de ágio
patrimonial acumulados líquido total Redução de capital em controladas
- 16.633
Saldo em 1º de janeiro de 2017
16 1.005.608
(69.607)
(10)
55.781
(285.411)
706.361 Aquisição de empréstimos
Ajuste de avaliação patrimonial
(1.132)
(1.132) e financiamentos
- 1.656
Aumento de capital em dinheiro
1.541
47.520
49.061 Amortização de empréstimos
(118.483)
(118.483) e financiamentos
Prejuízo do exercício
15 b (320) (14.504) (5.151) (28.554)
Saldo em 31 de dezembro de 2017
16 1.007.149
(22.087)
(10)
54.649
(403.894)
635.807 Caixa líquido proveniente de
(22.087)
(10)
54.649
(403.894)
635.807 atividades de financiamento
Saldo em 1º de janeiro de 2018
16 1.007.149
(320) 51.190 (5.151) 22.163
Ajuste de avaliação patrimonial
28.442
28.442 Efeito da variação das taxas de câmbio
Ajuste do preço das ações
450
(450)
16
sobre o caixa e equivalentes de caixa
Prejuízo do exercício
(52.474)
(52.474) Aplicação de caixa e
Saldo em 31 de dezembro de 2018
16 1.007.599
(22.537)
(10)
83.091
(456.368)
611.775 equivalentes de caixa
30.132 (19.632) 50.194 (21.592)
Caixa e equivalentes em 1º/01
69 19.701 965 22.557
As Demonstrações Financeiras na íntegra e auditadas
Contadora: Liliane Lisandra de Andrade
Caixa e equivalentes em 31/12
30.201
69 51.159
965
pelos auditores independentes sem ressalva
(Aumento) e redução de caixa
CRC: SP-265973-O/0
estão disponíveis na sede da Companhia.
30.132 (19.632) 50.194 (21.592)
e equivalentes de caixa

