Jornal O DIA SP 1234567

São Paulo, quarta-feira, 10 de abril de 2019

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

CMA CGM Log do Brasil Agenciamento de Cargas e Serviços Logísticos Ltda.

CNPJ 22.636.165/0001-97 - NIRE 35.229.205.843
Demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais - R$)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações de resultados
Notas 2018 2017 Passivos
Notas 2018 2017
Ativos
Notas
2018
2017
Caixa e equivalentes de caixa
1
731
789 Fornecedores
4
316
804 Receita líquida de serviços
5
18.157
16.611
Contas a receber de clientes
2 1.589
669 Salários, encargos sociais e impostos
4
180
174 Custo dos serviços prestados
(44)
6 (13.815)
Outras contas a receber
4
111
182 Outras contas a pagar
8
493 Lucro bruto
4.342
16.567
2.431 1.640 Total do passivo circulante
504 1.471 Despesas gerais e administrativas
Total do ativo circulante
6
(1.981) (14.679)
Depósitos judiciais
29
29 Contas a pagar - partes relacionadas
4
488
18 Outras despesas, líquidas
6
(636)
(1.483)
IRPJ/CSLL diferido
42 Total do passivo não circulante
488
18
Lucro operacional
1.725
405
62
45 Patrimônio Líquido
Imobilizado
3
Resultado financeiro líquido
152
68
Total do ativo não circulante
105
105
91
116 Capital social
1.877
473
2.522 1.756 Lucros acumulados
1.425
162 Resultado antes dos impostos
Total do ativo
(572)
(136)
1.530
267 Correntes
Total do patrimônio líquido
Notas Explicativas
Diferidos
(42)
2.522 1.756
Nota 1 - Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e aplicações finan- Total do passivo e patrimônio líquido
(614)
(136)
Imposto
de
renda
e
contribuição
social
ceiras de alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou menos, de efetuar cálculos para avaliar a eventual redução do imobilizado a seu
1.263
337
que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e valor de recuperação. Nota 4 - Com relação ao saldo das obrigações, são Lucro líquido do exercício
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Nota 2 - As provenientes das despesas de agenciamento e outras despesas relacionaCapital Lucros/Prejuízos
contas a receber de clientes são oriundas sobre os serviços prestados no das às operações de transporte. Nota 5 - A receita é valor recebido ou a
Integralizado
Acumulados Total
agenciamento de cargas. A Empresa não vê necessidade de efetuar a pro- receber pela prestação de serviços no curso normal das atividades da em105
162
267
visão para perdas com créditos de liquidação duvidosa para os exercícios presa e é apresentada líquida de impostos, abatimentos e descontos. Nota Saldo inicial - 31/12/2017
findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017. Nota 3 - Os itens do imobili- 6 - Referem-se a salários, encargos e benefícios de empregados, aluguéis, Distribuição de Dividendos
1.263 1.263
zado são demonstrados ao custo histórico de aquisição menos o valor da depreciação, despesas com comunicação, viagens, manutenção dos escri- Lucro do Exercício
Saldo Final - 31/12/2018
105
1.425 1.530
depreciação e de qualquer perda não recuperável acumulada. Não foram tórios e serviços profissionais.
identificados eventos internos ou externos que indicassem a necessidade
Lionel Patrice Chatelet - Diretor Presidente
Miguel Marcelo Rio Torto - Contador - CRC-SP 183.992/O-0

NOVA PIRAMIDAL THERMOPLASTICS S.A.

CNPJ: 09.220.921/0001-34
Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)
Relatório da Diretoria: Senhores Cotistas: Dando cumprimento as disposições, vimos submeter a sua apreciação, as Demonstrações Contábeis, contas e documentos do exercício social findo em 31 de Dezembro de 2018 e de
2017. A Diretoria permanece a disposição dos cotistas para quaisquer esclarecimentos. A Diretoria
Balanços Patrimoniais
Demonstrações dos resultados individuais e consolidados
Demonstrações dos fluxos de caixa individuais e consolidados
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
ATIVO
Controladora
Consolidado
2018
2017
2018
2017
Ativo circulante
2018
2017
2018
2017
Fluxos de caixa das atividades
Caixa e equivalentes de caixa .......... 21.073 22.805 21.505 23.235
Receita líquida operacional ....... 549.744 473.850 549.744 473.850
2018
2017
2018
2017
operacionais
Contas a receber............................... 44.564 30.719 45.004 31.129
Custos dos produtos vendidos e
5.594 18.327
(=) Lucro antes do IRPJ e CSLL ........ 4.224 17.459
Estoques ........................................... 47.555 31.048 47.555 31.048
serviços prestados .................. (525.849) (438.425) (516.214) (432.931) Ajustes
Impostos a recuperar ........................
3.189 3.239 3.189 3.239 (=) Lucro bruto .......................... 23.895
35.425
33.530
40.919
Valor residual de imobilizado baixado . 1.623 1.114
1.623 1.413
Outros ativos .....................................
136
136 1.026
532 Receitas (despesas)
Provisão para contingência .................
(2) (200)
(2) (200)
Total do ativo circulante................... 116.517 87.947 118.279 89.183
operacionais
Depreciação de imobilizado ................
285
341
1.442 1.254
Ativo não circulante
Despesas administrativas ......... (15.984) (14.335) (17.358) (15.507)
Amortização do intangível...................
16
10
16
10
Impostos a recuperar ........................
248
408
248
408
Despesas comerciais ................ (8.659) (8.992) (8.659) (8.992)
Equivalência patrimonial .....................
218 (3.503)
Depósitos judiciais ............................
27
27
27
27
Despesas tributárias .................
(762)
(773)
(764)
(778)
Provisão para giro lento ......................
142 (360)
142 (360)
Partes relacionadas ..........................
822
822
822
822
Outras receitas (despesas)
Provisão para perdas de créditos
Impostos diferidos .............................
2.072 2.122 2.072 2.122
operacionais ............................
137
2.407 (6.775) (1.059)
Investimentos......................................
9.179 7.279 2.094
- (=) Lucro antes do resultado
esperadas .........................................
(147) 1.476
(147) 1.476
Imobilizado .........................................
5.056 6.863 11.115 13.404
Juros sobre empréstimos bancários ...
738
738
financeiro ................................ (1.373)
13.732
(26)
14.583
13
29
13
29
Intangível ............................................
Resultado financeiro .................
5.597
3.727
5.620
3.744 Variações nos ativos e passivos
Total do ativo não circulante ........... 17.417 17.550 16.391 16.812 (=) Lucro antes do IRPJ e CSLL
Contas a receber................................. (13.698) (555) (13.728) (555)
4.224
17.459
5.594
18.327
Total do ativo..................................... 133.934 105.497 134.670 105.995
Estoques ............................................. (16.649) (2.888) (16.649) (2.888)
IRPJ e CSLL - corrente ............. (2.105) (4.652) (3.064) (5.430)
Impostos a recuperar ..........................
210
426
210
426
IRPJ e CSLL - Diferido ..............
(50)
356
(406)
356
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Controladora
Consolidado
Adiantamentos ....................................
(5)
- (328)
(=) Lucro líquido do exercício..
2.069
13.163
2.124
13.253
2018
2017
2018
2017
Passivo circulante
Depósitos judiciais ..............................
8
8
Empréstimos e financiamentos ........ 18.058
2.680 18.058
2.680 Lucro atribuído:
Outros ativos .......................................
14
(494)
14
55
90
Fornecedores ................................... 56.249 42.496 56.338 42.547 Acionistas não controladores .....
Fornecedores ...................................... 13.753 (8.365) 13.791 (8.457)
2.069
13.163
2.069
13.163
Obrigações fiscais e sociais .............
1.061
991
1.104
1.023 Acionistas controladores ............
Obrigações sociais e trabalhistas .......
70
3
81 (113)
Outras obrigações ............................
91
833
436
1.043 Lucro por ação atribuído aos
Outras contas á pagar......................
1.413
812
1.447
830 acionistas controladores .......
IRPJ e CSLL a pagar .......................... (2.671) (4.923) (3.986) (5.701)
Total do passivo circulante............. 76.872 47.812 77.383 48.123 Resultado por ação - básico
(132)
61
2
(1)
Outras contas a pagar.........................
Passivo não circulante
(em R$) ....................................
0,21
1,28
- Caixa líquido (aplicado nas) gerado
Empréstimos e financiamentos ........ 22.660 24.793 22.660 24.793
851 (12.105) 5.063
pelas atividades operacionais......... (12.758)
Demonstrações dos resultados abrangentes
Provisão de demandas judiciais.......
178
180
178
180
individuais e consolidados
Fluxo de caixa das atividades de
66
632
66
632
Impostos diferidos ............................
Controladora Consolidado
investimento......................................
Total do passivo não circulante ..... 22.904 25.605 22.904 25.605
2018
2017
2018
2017
Aquisições
de
ativo
imobilizado
..........
(101)
(4.330)
(776)
(5.607)
Patrimônio líquido
- (2.094) (3.021)
Aquisição de investimentos ................. (2.118)
Capital social .................................... 49.368 49.368 49.368 49.368 (=) Lucro líquido do exercício............... 2.069 13.163 2.124 13.253
Caixa líquido aplicado nas
Reserva de lucros ............................
2.969
2.969
2.969
2.969 Outros resultados abrangentes ...........
- (685)
- (685)
Ajuste de avaliação patrimonial .......
4.277
5.377
4.277
5.377 Ajuste de avaliação patrimonial ...............
atividades de investimento .............. (2.219) (4.330) (2.870) (8.628)
Prejuízos acumulados ...................... (22.456) (25.634) (22.456) (25.634) Realização do ajuste de avaliação
Fluxo de caixa das atividades de
patrimonial em controlada ..................... (1.100) (232) (1.100) (232)
Patrimônio líquido atribuível
financiamento ...................................
969 12.246 1.024 12.336
aos controladores ......................... 34.158 32.080 34.158 32.080 Resultado abrangente do exercício .....
Empréstimos bancários tomados ........ 13.245 21.060 13.245 21.060
225
187 Resultado abrangente atribuível aos...
Participação de não controladores
55
90 Caixa líquido gerado nas atividades
Total do patrimônio líquido ............ 34.158 32.080 34.383 32.267 Acionistas não controladores ..................
de financiamento .............................. 13.245 21.060 13.245 21.060
Total do passivo e patrimônio líquido 133.934 105.497 134.670 105.995 Acionistas controladores .........................
969 12.246
969 12.246
Variação líquida de caixa e
equivalentes de caixa....................... (1.732) 17.581 (1.730) 17.495
Demonstrações das mutações
Reserva Reserva Ajuste de
Participação de Total do
Capital
Prejuízos
no patrimônio líquido
de
de
avaliação
acionistas não patrimônio Caixa e equivalentes de caixa ...........
social lucros capital patrimonial acumulados Total controladores
líquido
No início do exercício .......................... 22.805 5.224 23.235 5.740
Em 31 de dezembro de 2016.............................................. 10.300
2.969 39.068
6.294
(36.768) 21.863
172
22.035
No final do exercício ............................ 21.073 22.805 21.505 23.235
Lucro do exercício ................................................................
13.163 13.163
90
13.253 Variação líquida de caixa e
Aumento de capital com reserva de agio ............................. 39.068
- (39.068)
equivalentes de caixa....................... (1.732) 17.581 (1.730) 17.495
Realização de ajuste de avaliação patrimonial ....................
(685)
685
Distribuição desproporcional de lucros em controlada .........
(2.946) (2.946)
(75)
(3.021)
Wilson Donizetti Cataldi
Sócio Administrador - CPF: 028.686.168-28
(232)
232
Realização do ajuste de avaliação patrimonial em controlada
Juraci da Conceição Vieira
Em 31 de dezembro de 2017.............................................. 49.368
2.969
5.377
( 25.634) 32.080
187
32.267
Técnico em Contabilidade - CRC SP160.881/O-0
Lucro do exercício ................................................................
2.069 2.069
55
2.124
Realização da reserva patrimonial .......................................
(1.100)
1.100
As demonstrações financeiras na íntegra, auditadas pela Grant Thornton
9
9
(17)
(8) Auditores Independentes, encontram-se à disposição dos interessados na
Distribuição desproporcional de lucros em controlada .........
Em 31 de dezembro de 2018.............................................. 49.368
2.969
4.277
( 22.456) 34.158
225
34.383
sede da sociedade. A ADMINISTRAÇÃO

MDR Participações S.A.
CNPJ nº 15.558.758/0001-17
Relatório da Administração
Senhores acionistas: Dando cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as contas relativas ao período findo em 31/12/2018.
São Paulo, 10 de abril de 2019. A Diretoria
Demonstrações do Resultado para os Exercícios findos
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de reais - R$)
em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de reais - R$)
Nota
Controladora
Consolidado Passivo e PatriNota
Controladora
Consolidado
Nota
Controladora
Consolidado
mônio Líquido Explicativa
2018
2017
2018
2017
Ativo
Explicativa
2018
2017
2018
2017
Explicativa
2018
2017
2018
2017
Circulante
Circulante
Fornecedores
545
1.775
4.260
5.780 Receita Líquida
Caixa e equivalentes
de Vendas
15
92.935
89.478
de caixa
3
16.907
615
24.491
14.084 Obrigações trabalhistas
e previdenciárias
10
235
159
4.176
4.053 Custo das mercaContas a receber
4
8.017
9.019
dorias vendidas
16
- (30.996) (29.254)
11
32
23
1.263
1.459
Estoques
5
4.640
4.058 Obrigações tributárias
61.939
60.224
151
93
151
93 Lucro Bruto
Impostos a recuperar
35
44
36
44 Dividendos a pagar
104
17 Receitas (Despesas)
Outros créditos
6
10
9
184
163 Outras obrigações
963
2.050
9.954
11.402
Operacionais
Total do Ativo Circulante
16.952
668
37.368
27.368 Total do Passivo Circulante
Não Circulante
Com vendas
16
(1.700)
(1.848)
Não Circulante
12
531
604 Gerais e administrativas
16
(6.929)
(8.674) (50.022) (51.617)
Investimentos
7 101.819
63.493
- Provisão para riscos
101 Resultado de equivaOutros créditos
440
187 Outras obrigações
lência patrimonial
7
12.943
12.383
Imobilizado
8
80
11.738
80.544
46.449 Total do Passivo
Não Circulante
531
705 Outras receitas (despesas)
Intangível
9
73
78
10.094
12.030
Patrimônio Líquido
operacionais, líquidas
16
40
31
(840)
(145)
Total do Ativo
13 102.154
64.154 102.154
64.154 Lucro Operacional antes
Não Circulante
101.972
75.309
91.078
58.666 Capital social
Reserva
de
lucros
15.807
9.773
15.807
9.773
do Resultado Financeiro
6.054
3.740
9.377
6.614
Total do Ativo
118.924
75.977 128.446
86.034
Total do Patrimônio Líquido 117.961
73.927 117.961
73.927 Resultado Financeiro
Demonstrações dos Fluxos de Caixa para os Exercícios findos
Total do Passivo e
Receitas financeiras
17
96
48
1.020
777
em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de reais - R$)
Patrimônio Líquido
118.924
75.977 128.446
86.034 Despesas financeiras
17
(17)
(10)
(117)
(143)
Nota
Controladora
Consolidado
Lucro Operacional e antes
Caixa
Gerado
pelas
Explicativa
2018
2017
2018
2017
do Imposto de Renda e
6.133
3.778
10.280
7.248
(Aplicado nas) AtiviFluxo de Caixa das
da Contribuição Social
dades Operacionais
(6.062)
(3.079) 10.909
13.804
Atividades Operacionais:
Imposto de Renda e
Lucro líquido do exercício
6.092
3.759
7.234
4.428 Fluxo de Caixa das AtiviContribuição Social
dades de Investimento:
Ajustes para reconciliar o
14
(41)
(19)
(3.046)
(2.820)
Investimentos
7 (49.402)
(5.913)
- Correntes
lucro do exercício com o
Lucro
Líquido do Exercício
6.092
3.759
7.234
4.428
Dividendos recebidos de
caixa líquido gerado pelas
controladas
7
22.110
8.590
- Atribuível a:
(aplicado nas) atividades
Participação dos controladores
6.092
3.759
6.092
3.759
Aquisição de imobilizado
operacionais:
e intangível
8/9
11.646 (11.696) (37.360) (17.242) Participação dos não
Depreciação e amortização 16
1.930
3.715
4.049
5.700
controladores
1.142
669
Caixa Líquido Gerado
Resultado de equivaDemonstrações do Resultado Abrangente para os Exercícios findos
pelas (Aplicado nas)
lência patrimonial
7 (12.943) (12.383)
em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de reais - R$)
Atividades de InvestiBaixa de imobilizado
8
7
912
Controladora
Consolidado
mento
(15.646)
(9.019) (37.360) (17.242)
Provisão para riscos
12
(326)
361 Fluxo de Caixa das Ativi2018
2017
2018
2017
Outros
(10)
2
81
383
Lucro Líquido do Exercício
6.092
3.759
7.234
4.428
dades de Financiamento:
Variação nos Ativos e
Integralização de capital
12
38.000
12.000
38.000
12.000 Outros resultados abrangentes
Passivos Operacionais:
Distribuição de dividendos 13
(1.142)
(669) Resultado Abrangente Total do
Contas a receber
1.002
(1.494) Caixa Líquido Gerado
Exercício
6.092
3.759
7.234
4.428
Estoques
(582)
61
Atribuível a:
pelas Atividades de
Impostos a recuperar
9
(3)
8
23
6.092
3.759
6.092
3.759
Financiamento
38.000
12.000
36.858
11.331 Participação dos controladores
Participação dos não controladores
1.142
669
Outros créditos
(1)
216
(21)
9 Aumento (Redução) em Caixa
Notas Explicativas (Em milhares de reais - R$)
Fornecedores
(1.230)
1.613
(1.520)
2.526
e Equivalentes de Caixa
16.292
(98) 10.407
7.893
1) Contexto operacional: A MDR PARTICIPAÇÕES S.A. é uma companhia
Obrigações trabalhistas
Saldo inicial de caixa e
fechada,
com
prazo
de
duração
indeterminada,
localizada
na
cidade
de
e previdenciárias
76
45
123
1.764
equivalentes de caixa
3
615
713
14.084
6.191
São Paulo/SP, podendo abrir e encerrar filiais, escritórios e representações
Obrigações tributárias
9
(43)
(196)
(162) Saldo final de caixa e
Outras obrigações
145
205
equivalentes de caixa
3
16.907
615
24.491
14.084 em qualquer localidade do país ou do exterior, mediante deliberação da
Assembleia Geral, e tem por objeto social a exploração como Holdings
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido (Controladora e Consolidado) para os Exercícios findos
de instituições não financeiras. 2) Apresentação das demonstrações
em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Em milhares de reais - R$)
Nota
Capital
Capital
Reserva
Reserva
Lucros Patrimônio Líquido financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com
Explicativa
Social
a Integralizar
Legal
de Lucros
Acumulados
Consolidado as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação
Saldos em 31 de Dezembro de 2016
52.154
362
5.745
58.261 societária. 3) Principais práticas contábeis: Apuração de resultado: As
Aumento de capital
13
50.000
(38.000)
12.000 receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência mensal.
3.759
3.759 Investimentos: Avaliados pelo custo de aquisição, acrescidas da equivalência
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido: Reserva legal
188
(188)
- patrimonial credoras. 4) Eventos Subsequentes: Em 31/12/2018, não
Distribuição de dividendos
(93)
(93) houve qualquer evento subsequente relevante que requer ajustes ou
Transferência para reserva de lucros
3.478
(3.478)
- divulgações para as demonstrações apresentadas. 5) Capital Social: O
Saldos em 31 de Dezembro de 2017
102.154
(38.000)
550
9.223
73.927 capital social subscrito e integralizado é de R$ 102.425 representado por
Capital integralizado
13
38.000
38.000 698.952 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.
Diretoria
Lucro líquido do exercício
6.092
6.092
Rodrigo Brandão dos Santos Baptista - Diretor de Operações
Destinação do lucro líquido: Reserva legal
305
(305)
Adriana Lurdes Michel - Diretora Controller/Administrativa Financeira
Distribuição de dividendos
(58)
(58)
Edson Donizette Pires
Transferência para reserva de lucros
5.729
(5.729)
Saldos em 31 de Dezembro de 2018
102.154
855
14.952
117.961
Contador CRC - 1SP234409/O-6 - CPF 254.583.358-48
As demonstrações financeiras completas e o relatório dos auditores independentes estão à disposição na sede da Companhia.

NVFISIO SERVICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM FISIOTERAPIA LTDA.

9ª Vara da Família e Sucessões EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE
INTERDIÇÃO DE DILMA MARIA SARMENTO DE ANGELIS, REQUERIDO POR NEWTON DE ANGELIS - PROCESSO Nº
1030812-72.2018.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de
São Paulo, Dr(a). José Walter Chacon Cardoso, na forma da Lei, etc. FAZ SAB(5³$QWHRH[SRVWR-8/*2352&('(17(2
PEDIDO, para declarar a incapacidade para os atos da vida civil de Dilma Maria Sarmento De Angelis, CPF 096.724.272-04,
RG 21.131.014-1 SSP/SP, brasileira, casada, aposentada, nascida em 29 de abril de 1952, filha de João Fonseca Sarmento e
Alzira Alves Sarmento, portadora de quadro demencial, com comprometimento cognitivo grave, sem prognóstico de melhora.
Nomeio curador Newton De Angelis, CPF 003.969.638-38, RG 9.012.366-9 SSP/SP, brasileiro, casado, desempregado,
mediante compromisso. Diante da existência de bens e rendimentos em nome da interditada, determino a prestação de contas
pelo curador, de forma anual, em autos apartados.Serve esta sentença como mandado para registro da interdição no Cartório
de Registro Civil do Subdistrito competente, para que o Oficial proceda ao seu cumprimento. Em obediência ao disposto no
artigo 755, § 3º, do Código de Processo Civil, serve o dispositivo da presente sentença como edital, a ser publicada por três
vezes na imprensa oficial, com intervalo de dez dias, uma vez na imprensa local, na rede mundial de computadores (no sítio
deste Tribunal de Justiça) e na plataforma do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por seis meses. A publicação
na imprensa local deve ser providenciada pelo curador, no prazo máximo de quinze dias, e ser comprovada nos autos, sob
pena de destituição e responsabilização pessoal. Caso a parte tenha sido beneficiada com a gratuidade judicial, a publicação na
imprensa local fica dispensada, nos termos do artigo 98, inciso III, do Código de Processo Civil. A publicação na rede mundial
de computadores ocorre com a mera confirmação da movimentação desta sentença, publicada no portal e-SAJ do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Finalmente, a publicação na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça fica
dispensada enquanto não for criada e estiver em efetivo funcionamento.
[10]
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1002417-72.2016.8.26.0704 Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Obrigações Exequente: Condominio Edifício Bothanica Vila Sonia Executado: Julio César
Costa de Carvalho e outro EDITAL DE INTIMAÇÃO DE PENHORA - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO
Nº 1002417-72.2016.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã,
Estado de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) JULIO CÉSAR COSTA DE CARVALHO, Brasileiro, RG 17.482.974-2, CPF 144.038.818-07, e sua
mulher CRISTIANE BRAGANÇA DE CARVALHO, RG 25.271494-5, CPF 176.987.508-50, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Condominio Edifício Bothanica Vila Sonia, onde
procedeu-se a penhora sobres os valores indicados a fls. 188/190. E, estando os executados em lugar
ignorado, foi deferida a sua intimação da Penhora por edital, para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, ofereçam impugnação, onde, no qual, havendo ausência de manifestação, prosseguirá o feito em
seus ulteriores termos da lei e cominações. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 28 de março.
10 e 11/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002847-69.2016.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 12ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Daniel Serpentino, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AIELLO COMPONENTES ELÉTRICOS EIRELLI -ME, CNPJ 18.402.133/0001-50,
com endereço à Maranjai, 563, Vila Monumento, CEP 01549-010, São Paulo SP e a CLAUDIO DANIEL
AIELLO, Argentino, Casado, Empresário, RG Y241313-Y-RNE, CPF 217.740.988-81, com endereço à Rua
Silva Bueno, 2379, Apto 82, Ipiranga, CEP 04208-053, São Paulo SP, que lhes foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de Feltrotex Indústria e Comércio Ltda, para cobrança de
R$6.079,48 (maio/2016). Encontrando-se o(s) executados 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 3 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito atualizado, acrescido de honorários
advocatícios arbitrados em 10%, ocasião em que a verba será reduzida pela metade; ou em 15 dias,
embargue ou reconheça o crédito, comprovando o depósito de 30% do valor, inclusive custas e
honorários podendo requerer o pagamento seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% ao mês, sob pena de penhora de bens e avaliação. Em caso de revelia será
nomeado curador especial (art. 257, IV, CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2019.

CNPJ Nº 18.000.704/0001-20
Convocação Assembleia Geral Ordinária
Pelo presente edital convocamos todos os sócios desta sociedade empresária a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 24 de Abril de
2019, no endereço situado à Rua Frei Caneca 558, 23º Andar – Consolação, São Paulo/SP, às 19:00 horas, em primeira convocação, instalando-se a assembleia no
caso de presença mínima de 3/4 três quartos do capital social, em Segunda chamada às 19:30, com qualquer número de sócios presentes, a fim de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: Autorizar e deliberar sobre assinaturas do contrato social, alterações de contrato social bem como o devido registro destas nos órgãos competentes;
deliberação sobre a exclusão de sócios em atitudes contrárias a sociedade; deliberação de entrada, saídas e exclusão de sócios; aprovação para o registro da 10ª alteração
de contrato social sem necessidade à assinatura dos sócios remanescentes; glosas Impactantes ao resultado financeiro da empresa; responsabilidade Técnica nos termos
da resolução nº 37/1984 e 137/2017 do Coffito; análise de Responsabilidade e Conduta Ética nos termos da resolução 424/2013 do Coffito; tratar de assuntos sobre
procedimentos, condutas e outros diversos em relação a essa sociedade empresária; cliente Hospital Geral do Grajaú; cliente Rede de Hospitais São Camilo; Agendas;
Aprovação das contas e bem como balanço patrimonial do exercício de 2017 e 2018; apresentação Pessoal aos clientes; implementação da comunidade de Prática e
desenvolvimento da área científica; assuntos gerais.
São Paulo, dia 05/04/2019.
ALINE AMORIM AMARAL CARDOSO
SÓCIA ADMINISTRADORA

ISEC SECURITIZADORA S.A.
Companhia Aberta- CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS
DA 5ª e 6ª SÉRIES DA 2ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. - EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 5ª e 6ª Séries da 2ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A. (“Emissora”),
GDC Partners Serviços Fiduciários Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora,
estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI (“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação,
em 30 de Abril de 2019, às 10:00 horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, 21º andar, conjunto 215, Itaim Bibi, CEP 04.533-004, Cidade e Estado de
São Paulo, a fim de, nos termos dos itens 16.1 e 16.4 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 5ª e 6 ª Séries da 2ª Emissão da
Emissora (“Termo de Securitização”), discutir e/ou deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. Avaliar e aprovar, se for o caso, a contratação
de parecer de assessor jurídico altamente qualificado para defender as garantias do CRI; 2. tomar conhecimento do status das ações judiciais
que envolvem as garantias do CRI e a recuperação do investimento dos investidores. Quórum de instalação em primeira convocação: a presença
de titulares de CRI que representem 50% mais um dos CRI em circulação. Quórum de deliberação, caso instalada a assembleia: maioria simples
dos presentes. Em benefício do tempo, os Titulares dos CRI devem encaminhar os documentos comprobatórios de sua representação, em até
02 (dois) dias úteis antecedentes a realização da assembleia geral, ora convocada, para o e-mail gdc@gdcdtvm.com.br e juridico@isecbrasil.
com.br e no dia da realização a via original dos mesmos. São Paulo, 09 de Abril de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A

Breof Empreendimentos Residenciais III S.A.
CNPJ/MF nº 22.669.395/0001-52 -NIRE 35.300.492.374
Ata da Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: 28/01/2019, às 17h, na sede da Companhia. Convocação e Presença: Convocação dispensada em
razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital da Companhia. Ordem do Dia e Deliberações:
restou unanimemente aprovada pelos acionistas a eleição dos membros do Conselho de Administração, Srs. Vitor Rangel
Botelho Martins, casado, engenheiro, RG nº 11024807 SSP/MG e CPF/MF nº 041.040.466-71, designado Presidente do
Conselho de Administração; Alexandre Segateli Bolsoni, brasileiro, casado, engenheiro, RG nº 26.383.000-7 SSP/SP e
CPF/MF nº 270.410.918-48; e Sérgio Lemos de Magalhães, brasileiro, solteiro, administrador, RG nº 43.864.159 SSP/SP e
CPF/MF nº 224.618.888-17, todos domiciliados em São Paulo/SP, na Rua Funchal, nº 418, 27º andar, CEP 04551-060, com
prazo de mandato de 01 ano, contado da presente data, podendo ser destituídos a qualquer tempo. Os membros do
Conselho eleitos tomaram posse mediante a assinatura dos respectivos termos, lavrados em livro próprio, declarando que
não estão impedidos. A presente ata é publicada na forma de extrato, nos termos da lei. Assinaturas: Mesa: Rodrigo
Lacombe Abbud - Presidente e Kenneth Aron Wainer - Secretário. Acionistas: Breof III - Fundo De Investimento em
Participações p. VBI Real Estate Gestão de Carteiras Ltda. p. Rodrigo Lacombe Abbud e Kenneth Aron Wainer. Membros
do Conselho de Administração: Sérgio Lemos de Magalhães, Vitor Rangel Botelho Martins e Alexandre Segateli Bolsoni.
JUCESP n° 171.363/19-0 de 25/03/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Citação e Intimação. Prazo 20 dias. Processo n° 1041910-25.2016.8.26.0100. O Dr. Vitor Frederico Kümpel,
Juiz de Direito da 27ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Auto Posto Serv Tec Ltda (CNPJ.
009.464.135/0001-82) e Benjamin Berton (CPF. 027.219.968-00), que Banco Bradesco S/A lhes ajuizou ação de
Execução, objetivando a quantia de R$ 761.776,97 (outubro de 2016), representada pela Cédula de Crédito
Bancário n° 008.397.723. Estando os executados em lugar ignorado, expede-se edital, para que em 03 dias, a fluir
dos 20 dias supra, paguem o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade, ou
em 15 dias, embarguem ou reconheçam o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da
execução, inclusive custas e honorários, podendo requererem que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas
mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em
penhora o arresto procedido sobre a quantia bloqueada judicialmente de R$ 7.946,29. Decorridos os prazos supra,
no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente, afixado e
publicado.
10 e 11 / 04 / 2019.
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1234567 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
1234567
1234567 O Presidente da ANGIS – Associação Nacional dos Organismos de
1234567 Inspeção, Sr. Jeferson Molina Lopes, no exercício dos poderes que lhe
1234567 são conferidos pelo Estatuto Social, FAZ SABER a todos os seus
1234567 associados que realizar-se-á em 24 de abril de 2019, às 09:30 horas
1234567 em primeira chamada e às 10:00 horas em segunda e última chamada,
1234567
1234567 no Salão de Eventos do Hotel Boulevard Inn, situado à Av. São Luis,
1234567 nº 234 – Republica – São Paulo – SP, a Assembleia Geral Ordinária
1234567 prevista no Artigo 17º do Estatuto. A Assembleia Geral será regida pela
1234567 seguinte pauta: * Apresentação de prestação de contas do ano de
1234567 2018; * Aprovação do orçamento para o ano de 2019; * Outros
1234567
1234567 assuntos de interesse da Associação. Ressaltamos que conforme
1234567 nosso Estatuto Social: Art. 7º. São deveres dos associados: § 2°. O
1234567 Associado deve, por carta dirigida a Diretoria Estatutária, devidamente
1234567 acompanhada de instrumento de mandato (procuração) redigido nos
1234567 moldes legais, cujo outorgante, deve necessariamente constar do
1234567
1234567 Contrato Social ou Estatuto na qualidade de representante legal,
1234567 credenciar um representante (outorgado) para o fim especifico de
1234567 representá-lo junto aos assuntos e atividades da Associação, sendo
1234567 defeso ao representante outorgado o direito de ser votado, exceto se
1234567 o nome deste constar do Contrato Social ou Estatuto como
1234567
1234567 Administrador. Obs.: Necessário confirmar presença atraves do e1234567 mail: coordenacao@angis.org.br. São Paulo, 09/04/2019.
1234567
JEFERSON MOLINA LOPES - PRESIDENTE
1234567
1234567
1234567 EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 00687501234567 55.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
1234567 Estado de São Paulo, Dr(a). Andréa Galhardo Palma, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
1234567 a(o) ANALICE LUPORINI, Brasileiro, Solteira, RG 76349159, CPF 704.242.258-91, que
1234567 a ação de Procedimento Comum (Processo 1002101-96.2014.8.26.0100), requerida por
1234567 Banco Santander (Brasil) S/A, foi julgada procedente, condenando a ré em R$ 45.399,92
1234567 (02/2018). Estando a ré em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que em 15 dias,
1234567 a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra, sob pena de, não o fazendo, ser
1234567 acrescido de multa, e honorários de advogado, cada um no percentual de 10%, do montante
1234567 da condenação (Art. 523, § 1º e 3º do NCPC), ou ser levado a efeito a penhora efetuada
1234567
1234567 sobre residência nº 02 do Condomínio “Conjunto Residencial Assunção”, situada na “Vila
1234567 Metalúrgica”, matrícula nº 82.990 do 2º Registro de Imóveis de Santo André-SP, podendo,
1234567 no prazo de 15 dias, oferecer impugnação, sendo nomeado curador especial em caso de
1234567 revelia (art. 257, inciso IV, do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
1234567 na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de março
1234567 de 2019.
B 10 e 11/04
1234567
1234567
1234567 EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 00625671234567 68.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
1234567 Estado de São Paulo, Dr(a). Cláudia Maria Pereira Ravacci, na forma da Lei, etc. FAZ
1234567 SABER a Altobraz Comércio de Autofalantes Ltda Me, CNPJ 07.322.369/0001-60, na
1234567 pessoa de seu representante legal e a Wesley Pereira da Silva, CPF 218.125.448-63, que
1234567 nos autos da Ação Monitória, requerida por Banco Santander (Brasil) S/A, foi convertido
1234567 o mandado de citação em execução, para cobrança de R$ 155.389,3 (set/2017), corrigidos
1234567 monetariamente, bem como as custas, honorários e demais cominações. Estando os réus
1234567 em lugar ignorado, expediu-se o presente, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
1234567 supra, paguem o valor acima ou apresentem bens a penhora, sob pena não o fazendo, ser
1234567 acrescido de multa no percentual de 10%, do montante da condenação (Art. 523, § 1º e 3º
1234567 do NCPC), quando será penhorado bens para garantia da execução. Decorrido o prazo
1234567 sem o pagamento, inicia-se o prazo de 15 dias para apresentação de impugnação, nos
1234567
1234567 próprios autos (art. 525 do NCPC), contados do decurso do prazo do edital, presumindo1234567 se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC). Será o
1234567 presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
1234567 passado nesta cidade de São Paulo, aos 22 de janeiro de 2019.
B 10 e 11/04
1234567
1234567
1234567
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
1234567
EXTRAORDINÁRIA
1234567
1234567 O Presidente da ANGIS – Associação Nacional dos Organismos de
1234567 Inspeção, Sr. Jeferson Molina Lopes, no exercício dos poderes que lhe
1234567 são conferidos pelo Estatuto Social, FAZ SABER a todos os seus
1234567 associados que realizar-se-á em 24 de abril de 2019, às 11:00 horas
1234567 em primeira chamada e às 11:30 horas em segunda e última chamada,
1234567
1234567 no Salão de Eventos do Hotel Boulevard Inn, situado à Av. São Luis,
1234567 nº 234 – Republica – São Paulo – SP, a Assembleia Geral Extraordinária
1234567 prevista no Artigo 18º do Estatuto. A Assembleia Geral será regida pela
1234567 seguinte pauta: * Aprovação do Código de Ética; * Atribuições dos
1234567 Diretores Regionais; * Outros assuntos de interesse da
1234567
1234567 Associação. Ressaltamos que conforme nosso Estatuto Social: Art.
1234567 7º. São deveres dos associados: § 2°. O Associado deve, por carta
1234567 dirigida a Diretoria Estatutária, devidamente acompanhada de
1234567 instrumento de mandato (procuração) redigido nos moldes legais, cujo
1234567 outorgante, deve necessariamente constar do Contrato Social ou
1234567
1234567 Estatuto na qualidade de representante legal, credenciar um
1234567 representante (outorgado) para o fim especifico de representá-lo junto
1234567 aos assuntos e atividades da Associação, sendo defeso ao
1234567 representante outorgado o direito de ser votado, exceto se o nome
1234567 deste constar do Contrato Social ou Estatuto como Administrador.
1234567
1234567 Obs.: Necessário confirmar presença atraves do e-mail:
1234567 coordenacao@angis.org.br. São Paulo, 09/04/2019.
1234567
JEFERSON MOLINA LOPES - PRESIDENTE
1234567
1234567
1234567
1ª VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL II  SANTO AMARO
1234567Edital de Citação - Prazo
20 dias. Processo nº 0074373-45.2013.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de
1234567Direito da 1ª Vara Cível, dodeForo
Regional II  Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme
1234567
1234567Silva e Souza, na forma da Lei, etc.. FAZ SABER a(o) NAYRA ROSANA MAGALHÃES SILVA DE
1234567SIQUEIRA, RG 4452766, CPF 004.701.541-10, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança pelo
1234567Procedimento COMUM por parte de HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA JOANA S.A., objetivando
1234567a cobrança de R$ 14.456,84 (09/2013), referente aos serviços médico-hospitalares relativo ao
1234567procedimento cirúrgico de parto (cesárea) prestados a requerida. Encontrando-se a ré em lugar incerto
1234567e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
1234567para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
1234567resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado
1234567curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
1234567
1234567
1234567 Citação-Prazo 20 dias-Processo: 0124066-78.2007.8.26.0011 (011.07.124066-3). A Dra.
1234567 Rosana Moreno Santiso, Juíza de Direito da 3ª Vara Cível. Faz Saber a Fernando de
1234567 Paula, CPF 051.016.428-51, que Cia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo 1234567 SABESP ajuizou uma Ação com Procedimento Comum, objetivando condenar o réu ao
1234567 pagamento de R$ 2.001,34 (10/2007), corrigidos e acrescidos de encargos legais, bem
1234567
as que se vencerem, referentes ao débito das faturas de fornecimento de água e
1234567 como
de esgoto do imóvel situado à Avenida Diogenes Ribeiro de Lima, nº 2.846, (RGI
1234567 coleta
Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para
1234567 108554678).
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste, sob pena de ser considerada revel
1234567 que
que será nomeado curador especial (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo1234567 ocasião
verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (Art. 344 do NCPC). Será o
1234567 sepresente,
por extrato, afixado e publicado. São Paulo, 22.02.2019.
B 09 e 10/04
1234567
1234567
1234567
1234567 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013283-36.2015.8.26.0006
1234567 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França,
1234567 Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei, etc. FAZ
1234567 SABER a VALDENICE GONÇALVES DE OLIVEIRA LINI, brasileira, RG 26.109.756-1,
1234567 100.576.108-60, que lhe foi proposta uma Ação Monitória por parte de Wagner
1234567 CPF
da Silveira, alegando em síntese: que o autor recebeu da ré um cheque de nº.
1234567 Martins
Banco do Brasil, no valor de R$ 1.650,00, referente a uma transação comercial,
1234567 650015,
porém, o cheque voltou por motivo nº.12. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
1234567 sabido,
determinada a sua CITAÇÃO por EDITAL, para os atos e termos da ação
1234567 propostafoie para
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente
1234567
apresente resposta. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel,
1234567 edital,
em que será nomeada curador especial. . Será o presente edital, por extrato, afixado
1234567 caso
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
1234567 e26publicado
B 09 e 10/04
1234567 de abril de 2018.
1234567
1234567 EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 00328891234567
1234567 71.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
1234567 Estado de São Paulo, Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
1234567 a(o) Faz Saber a Visagro Comércio e Representação Produtos Agropecuários Ltda,
1234567 CNPJ 10.859.777/0001-60, na pessoa de seu representante, que nos autos da Ação
1234567 Monitória, requerida por Monsanto do Brasil, foi convertido o mandado de citação em
1234567 execução, para que pague a quantia de R$ 125.636,09 (23.04.2018), devidamente
1234567
sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
1234567 atualizada,
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que
1234567 denos10%
termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima
1234567 indicado
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que
1234567 o executado,
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios
1234567 autos, impugnação.
Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
1234567
1234567 Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de fevereiro de 2019. B 09 e 10/04
1234567
1234567 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1104619-67.2014.8.26.0100
1234567 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
1234567 de São Paulo, Dr(a). Samira de Castro Lorena, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
1234567 MAX BURGOS ROSO JUNIOR, Brasileiro, Casado, Industrial, RG 7336877-5, CPF
1234567 005.091.828-10, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Ginásio Jabaquara
1234567
1234567 Ltda., objetivando o recebimento de R$ 11.730,06 (09/2014), acrescidos de juros e correção
1234567 monetária, referente ao débito do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais. Estando
1234567 o requerido em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 15 dias, a
1234567 fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, e honorários
1234567 advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que o tornará isento
1234567 custas ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo
1234567 das
sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),
1234567 judicial,
presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor (Art. 344 do NCPC).
1234567 Será
1234567 o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. B 09 e 10/04
1234567
1234567
de Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1061230-93.2018.8.26.0002. A Dra.
1234567 Edital
Carneiro Calbucci Renaux, Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional
1234567 Claudia
II- Santo Amaro/SP. Faz Saber a Samira Martinelli Jamal, CPF 085.450.668-30, que
1234567 Condomínio
Villa Flora, ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial,
1234567 para cobrançaResidencial
R$ 34.284,43 (11/2018), referente às cotas condominiais e encargos,
1234567 vencidas e nãodepagas,
como às cotas condominiais vincendas no curso da ação.
1234567 Estando a executada emassim
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03
1234567 dias, a fluir após os 20 diaslocalsupra,
pague o quantum reclamado, acrescido de juros e
1234567 correção monetária, bem como honorários
fixados em 10% sobre o total do
1234567 débito atualizado, anotando-se que, efetuadoadvocatícios
o pagamento no prazo de 03 dias, a verba
1234567
1234567 honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra,
1234567 para que ofereça embargos, facultando a executada nesse prazo, reconhecendo o crédito
1234567 do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e
1234567
requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas
1234567 honorários,
monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso
1234567 dede correção
revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
1234567 formuladas
pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Fica ainda INTIMADA do arresto realizado
1234567 sobre a quantia
de R$ 2.963,76), pelo sistema BacenJud, que será automaticamente
1234567 convertida em penhora,
bem como do prazo de 15 (quinze) dias úteis para, se o caso,
1234567
embargos. Será o presente, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
1234567 apresentar
B 09 e 10/04
1234567 São Paulo, 03 de abril de 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1002337-22.2017.8.26.0010 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Rescisão / Resolução Requerente: Lin Jianmei e outros Requerido: Luis Carlos Alves Lisboa
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002337-22.2017.8.26.0010 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Luis Fernando
Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUIS CARLOS ALVES LISBOA, Brasileiro, Solteiro, Empresário,
RG 212849257, CPF 103.504.758-65, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte
de LIN JIANMEI, ZHANG FENGFAN e HOU JIANGJIANG lhe ajuizou uma AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL
CUMULADO COM PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO E DANOS MORAIS, objetivando julgar
a presente ação totalmente procedente, condenando o requerido a restituição do valor pago no montante de
R$ 45.000,00, a respeito da restituição dos valores pagos e o ressarcimento das despesas pela contratação
de uma nova empresa para refazer o trabalho, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 10.000,00, corrigido monetariamente e juros de mora a partir da fixação da r. sentença. Estando
o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para os atos e termos da ação proposta e para que
no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste 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. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de março de
2019.
10 e 11/04
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

Memorial Parque da Paz S.A.

CEM ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF: 01.828.436/0001-36
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras em milhares de reais, referente ao período de 01/01/2018 a 31/12/2018,
ficando esta Diretoria à disposição para prestar os esclarecimentos necessários.
A Diretoria
Demonstração do Resultado dos Exercícios Sociais Findos em
Balanço Patrimonial dos Exercícios Sociais Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Valores em Milhares de Reais)
31.12.2018 31.12.2017 Passivo
Ativo
31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Valores em Milhares de Reais)
31.12.2018 31.12.2017
310.809 251.259 Passivo Circulante: (Nota 2e)
Ativo Circulante: (Nota 2e)
31.12.2018 31.12.2017
87.065
75.561
12
13
Disponível:
168.439
151.781
Fornecedores de Bens e Serviços
384
243 Receita Bruta
Caixa, Bancos e Fundos
12
13
Tributos sobre Faturamento
(15.015)
(5.263)
23.627
23.359 Receita Líquida
310.797 251.246 Tributos e Contribuições a Recolher
Realizável a Curto Prazo:
153.424
146.518
14.588
7.739 Custo das Vendas
Pagamentos Antecipados
462
456 Títulos a Pagar
–
(472)
Aplicações Financeiras
294.907 236.334 Dividendos e Juros sobre Capital Próprio a Pagar 48.450
153.424
146.046
44.200 Resultado Bruto
Clientes (nota 2c)
14.549
13.577 Outros Exigíveis a Curto Prazo
Despesas
Administrativas
(1.405)
(1.810)
16
20
Estoques
878
878
Resultado de Provisões e Amortizações
(10.126)
(9.296)
9.000
9.000
Créditos Tributários
1
1 Passivo Não Circulante:
Receitas Financeiras
17.903
19.019
9.000
9.000 Juros sobre Capital Próprio do Exercício
720.158 656.055 Provisão para Contingências (nota 2f)
Ativo Não Circulante:
(57.000)
(52.000)
–
23 Patrimônio Líquido: (nota 2i)
Realizável a Longo Prazo:
934.902 822.753 Resultado antes do IR e CSLL
102.796
101.959
Depósitos Judiciais
–
23 Capital Social (nota 2h)
(34.847)
(34.563)
650.000 600.000 Despesas com IR e CSLL
720.158 656.032
Imobilizado: (nota 2d)
67.949
67.396
Reserva Legal
9.330
5.930 Resultado após IR e CSLL
Terrenos e Edifícios
828.104 753.852
Lucro Líquido do Exercício por Ação
0,26
0,28
Reservas
de
Lucros
275.572
216.823
(107.946) (97.820)
Depreciações Acumuladas
Número de Ações ao Final do Exercício 260.000.000 240.000.000
1.030.967 907.314 As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
1.030.967 907.314 Total do Passivo
Total do Ativo
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
Demonstração do Fluxo de Caixa dos Exercícios Sociais Findos em
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2018
31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Pelo Método Indireto)
Sociais Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017
Nota 1 - Contexto Operacional: A sociedade tem por objeto a administra(Valores em Milhares de Reais)
(Valores em Milhares de Reais)
ção de bens, compra e venda de imóveis próprios e a participação em ou31.12.2018 31.12.2017
Reser- Re- Total do Atividades Operacionais:
tras sociedades como quotista ou acionista, a sociedade existirá por prazo
Capital va de serva Patrimônio Resultado do Exercício
67.949
67.396
indeterminado. Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis:
Social Lucros Legal Líquido Receitas (despesas) que não Afetam o Caixa:
67.126
61.296
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo Descrição
550.000 161.989 2.568 714.557 Depreciações/Amortizações
10.126
9.296
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as disposições conti- Saldo em 31.12.2016
57.000
52.000
Subscrição e Integralização de Capital 40.800
–
–
40.800 Juros sobre Capital Próprio
das na Lei nº 11.638, de 28.12.2007 e na Lei nº 11.941, de 27.05.2009,
–
–
Aumento de Capital por Bonificação 9.200 (9.200)
–
– Provisão para Contingências
conforme segue: a) Aplicações Financeiras - estão demonstradas ao valor
(935)
Resultado do Exercício
– 64.034 3.362
67.396 Variações do Ativo Circulante e Ativo não Circulante:(955)
de aplicação acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço.
Pagamentos
Antecipados
(6)
1.169
Saldo em 31.12.2017
600.000 216.823 5.930 822.753
b) Registro das Receitas e Despesas - as receitas e despesas estão de(972) (2.575)
Subscrição e Integralização de Capital 44.200
–
–
44.200 Clientes
monstradas pelo regime de competência de exercícios. c) Clientes - A pro- Aumento de Capital por Bonificação 5.800 (5.800)
Estoques
–
472
–
–
–
(1)
visão de aluguéis a receber é constituída com base no valor estipulado no Resultado do Exercício
– 64.549 3.400
67.949 Créditos Tributários
Outros Realizáveis a Longo Prazo
23
–
contrato de locação dos imóveis. d) Imobilizado - está demonstrado ao Saldo em 31.12.2018
650.000 275.572 9.330 934.902
Variações do Passivo Circulante e Passivo
custo de aquisição, incluindo as adições e baixas ocorridas até 31.12.2018; Proposta da Diretoria
7.254
8.305
não Circulante:
inclusos, também os valores correspondentes a obras em andamento. Distribuição de Dividendos
–
–
–
– Fornecedores
141
96
As depreciações são calculadas pelo método linear de acordo com a vida Aumento de Capital por Bonificação 1.550 (1.550)
–
– Tributos e Contribuições
268
5.576
útil dos bens. e) Ativo e Passivo Circulante - demonstrados a valores co- Aumento de Capital por Subscrição 48.450
–
–
48.450 Títulos a Pagar
6.849
2.629
nhecidos, incluindo quando aplicável, os encargos e atualizações calcula- Saldo
700.000 274.022 9.330 983.352 Outros Exigíveis a Curto Prazo
(4)
4
dos até a data do balanço. f) Provisão Para Contingências - Considerada As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis Total das Atividades Operacionais
141.374 136.062
como suficiente para atender possíveis perdas que possam advir dos pro(132.825) (128.268)
Atividades de Investimento:
MR$ 64.549 se encontra demonstrado como Reservas de Lucros cuja descessos judiciais e administrativos ora em curso, aos cuidados dos “AssesAplicações Financeiras
(58.573) (66.406)
(74.252) (61.862)
sores Jurídicos”. g) Provisão de IRPJ e da Contribuição Social sobre tinação será deliberada na Assembleia Geral de Acionistas. A Reserva Le- Adições em Imobilizado
(8.550) (7.800)
Lucro - estão constituídos de conformidade com a legislação e alíquotas gal foi constituida de 5% sobre o lucro líquido no valor de MR$ 3.400, tota- Atividades de Financiamento:
44.200
40.800
vigentes com base no Lucro Real por Estimativa Mensal. h) Capital Social lizando MR$ 9.330 ao final de 2018. Nota 3 - Partes Relacionadas: As Aumento de Capital Social
(52.750) (48.600)
- está representado por 260.000.000 de ações ao valor nominal de R$ 2,50 transações com partes relacionadas se resumiram às receitas originadas Juros sobre Capital Próprio Pagos
Total dos Efeitos de Caixa e Equivalentes de Caixa
(1)
(6)
cada uma. i) Patrimônio Líquido - O Lucro Líquido do exercício de de aluguéis de imóveis à empresa ligada, Lojas Cem S.A.
(1)
(6)
Variações de Caixa e Equivalentes de Caixa:
Diretoria
Saldo no Início do Exercício
13
19
Giacomo Dalla Vecchia
Cícero Dalla Vecchia
Natale Dalla Vecchia
Roberto Benito
Saldo no Final do Exercício
12
13
Contadora: Ana Cristina da Costa Gimenes Orlandini - TC CRC: 1SP292562/O-1
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
Relatório dos Auditores Independentes
Aos Srs. Diretores das Cem Administração e Participações S.A. - Ro- dessas demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis ado- os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações faldovia Engenheiro Ermênio de Oliveira Penteado - S/Nº KM. 46 Sala 10 tadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como neces- sas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevan- Salto - SP - 1. Opinião: Examinamos as Demonstrações Contábeis da sários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriaCem Administração e Participações S.A., que compreendem o Balanço distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na dos às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião
Patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável sobre a eficácia dos controles internos da instituição. • Avaliamos a adequado resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para pela avaliação da capacidade de a instituição continuar operando, divulgan- ção das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas cono exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas do, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade tábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos
contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstra- operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de contições contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os contábeis. 4. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demons- nuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, não
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira das Cem Adminis- trações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que existem incertezas relevantes em relação a eventos ou condições que postração e Participações S.A. em 31 de dezembro de 2018, o desempenho as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distor- sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir operacional da instituição. Nossas conclusões estão fundamentadas nas
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 2. Base para relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. • Avaliamos a
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasilei- nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contáras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformi- acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de- beis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis represendade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Res- tectam as eventuais distorções relevantes existentes. Como parte da audi- tam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. toria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de com o objetivo de apresentação adequada. • Obtivemos evidência da audiSomos independentes em relação à instituição, de acordo com os princí- auditoria, exercemos julgamento profissional e mantivemos ceticismo pro- toria apropriada e suficiente referente às informações financeiras da instituipios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Conta- fissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os ção para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos
dor e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabi- riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente- responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria e, conlidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi- sequentemente, pela opinião de auditoria. São Paulo, 11 de fevereiro de
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi- mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidên- 2019. Andreoli & Associados Auditores Independentes S/S ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 3. Responsabilidade cia de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O CRC2SP017977/O-1; Walter Arnaldo Andreoli - Contador da administração sobre as demonstrações contábeis: A administração risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior CRC1SP040608/O-0 - Sócio Responsável; Luiz Carlos Fauza Antonio da instituição é responsável pela elaboração e adequada apresentação do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar Contador - CRC1SP065377/O-0 - Sócio Responsável.



CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.
CNPJ/MF Nº. 09.387.725/0001-59 - NIRE Nº. 35.300.352.912 - COMPANHIA FECHADA
ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 19 DE MARÇO DE 2019
1. DATA, HORA E LOCAL: Em 19 de março de 2019, às 13h45, na sede da Concessionária do Rodoanel Oeste S.A.
(“Companhia”), localizada na Avenida Marcos Penteado Ulhôa Rodrigues, nº. 690, 1º andar, sala 11, Condomínio Empresarial Business Center Tamboré, Bairro do Tamboré, CEP 06460-040, Barueri/SP. 2. PRESENÇA: Foram cumpridas as
formalidades exigidas pelo artigo 127 da Lei nº. 6.404, de 15.12.1976 (“LSA”), constatando-se a presença das acionistas representando a totalidade do capital social, conforme se verifica das assinaturas constantes e apostas no “Livro
Registro de Presença de Acionistas”. 3. CONVOCAÇÃO: Os avisos de que trata o artigo 124 da LSA foram dispensados pelo comparecimento das acionistas detentoras da totalidade do capital social, conforme permitido pelo parágrafo 4º do artigo 124 da LSA. 4. MESA: Assumiu a presidência dos trabalhos o Sr. Leonardo Couto Vianna e o Sr. Paulo
Yukio Fukuzaki, como secretário. 5. ORDEM DO DIA: (i) Tomar conhecimento da renúncia dos Senhores PAULO CESAR DE SOUZA RANGEL, FÁBIO RUSSO CORRÊA, CHRISTIANO AQUILLES GRAMLICH DAS NEVES e RODRIGO SIQUEIRA ABDALA, como membros efetivos do Conselho de Administração da Companhia; e (ii) aprovar a
eleição de novos membros ao Conselho de Admin

São Paulo, quarta-feira, 10 de abril de 2019
São Felipe Comercial S.A.

CNPJ: 17.164.225/0001-86 - NIRE: 3530044676-3, Rod. Presidente Tancredo de Almeida Neves S/n- KM 54 - Jd Santa Gertrudes - Jundiaí - SP
Demonstrações Contábeis Consolidadas 31/12/2018 - Valores expressos em Reais
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Balanço Patrimonial
31/12/18
31/12/17
Balanço Patrimonial
31/12/18
31/12/17
Lucros/
Total do
Ativo/Circulante
33.963.254,99 32.424.896,29 Passivo/Circulante
91.990.269,53 43.776.699,52
Prejuízos Patrimônio
Capital
Reserva
108.292,77
1.041.507,53
Disponível
4.635.846,07
3.987.192,92 Fornecedores
liquido
Social
Legal Acumulados
15.042.777,49 13.169.937,58 Histórico
Clientes
28.178.305,15 23.747.198,49 Empréstimos/Financiamentos
Estoques
3.539,99
45.563,97 Impostos e contribuições a pagar
538.295,40
524.680,76 Saldo de
10.510.000,00 862.543,52 11.518.101,23 22.890.644,75
Despesas do Exercício Seguinte
1.364.274,44 Salários à Pagar
286.718,21
33.560,43 Balanço
Adiantamento a Terceiros
1.038.648,53
3.277.358,70 Aportes de Sócios
6.358.500,00 Aumento
6.350.000,00
- 6.350.000,00
Impostos à Recuperar
106.915,25
3.307,77 Receita Futura à Realizar
77.324.869,06 23.427.558,63 de Capital
- 411.913,57 (411.913,57)
Não Circulante
94.964.315,36 105.625.162,83 ( - ) Custo Incorrido à Realizar
(1.852.719,16)
(843.825,50) Reserva Legal (Nota 1)
- 8.238.271,36 8.238.271,36
Depósitos Judiciais
3.718.263,70
2.481.423,89 Adiantamento de Clientes
17.803,66 Resultado do Exercício
- (235.516,83) (235.516,83)
Despesa Antecipada
1.364.274,44
- Adiantamento Lanchonete
9.948,95
- Ajuste Exercícios Anteriores - 7.590.840,96 7.590.840,96
Investimento Infraestrutura
13.190.448,78 12.989.299,97 Participação de Terceiros
532.086,81
46.976,43 (=) Lucro Líquido Ajustado - (1.897.708,55) (1.897.708,55)
Investimento Construção Civil
15.790.684,28 15.492.450,54 Não Circulante
1.834.342,60 71.382.714,85 Dividendos à pagar (Nota 2) - (242.732,51) (242.732,51)
4.356.916,94 Antecipação de dividendos Clientes
49.146.563,91 63.022.317,21 Dividendos à pagar
1.831.037,14
5.655.115,55 Saldo atual 16.860.000,00 1.274.457,09 16.968.501,13 35.102.958,22
Bens em Comodato
3.305,46
11.879,41 Emprestimos/Financiamentos
Imobilizado
11.750.774,79 11.627.791,81 Bens em Comodato
3.305,46
11.879,41 Demonstração do Fluxo de Caixa: Das Atividades Operacionais
Terrenos
10.500.000,00 10.500.000,00 Receita Futura à Realizar
- 63.341.177,07 (+) Recebimento de Clientes e Outros
22.697.040,78
Máquinas e Equipamentos
197.713,57
181.009,03 ( - ) Custo Incorrido à Realizar
- (1.982.374,12) (-) Pagamento a Fornecedores
(6.721.184,23)
Estátua
240.000,00
240.000,00 Patrimônio Líquido
35.102.958,22 22.890.644,75 (-) Pagamento a Funcionários
(1.427.124,10)
16.860.000,00 10.510.000,00 (-) Recolhimentos ao Governo
Móveis e utensílios
299.600,72
222.661,48 Capital Social Integralizado
(4.289.453,71)
Equipamentos Telefônicos
11.311,00
11.311,00 Reserva Legal
1.274.457,09
862.543,52 (-) Outros pagamentos liquidos
(199.432,93)
Equipamentos de informática
97.303,10
75.970,50 Ajuste de Exercícios Anteriores
(235.523,59)
(60.896,14) (-) Pagamento Despesas Próximo Exercício
Gerador
115.000,00
115.000,00 Lucros à Disposição
8.965.753,36
3.963.080,89 (=) Disponibilidades Geradas pelas Atividades Operacionais 10.059.845,81
Veículos
103.818,00
98.500,00 Lucros/Prejuízos Exercicio
8.238.271,36
7.615.916,48 Das Atividades Investimentos: (+) Recebimento de Juros
955.752,45
Equipamentos de Segurança
166.028,40
163.339,80 Total do Passivo
128.927.570,35 138.050.059,12 (=) Disponibilidades Geradas Atividades Investimentos
955.752,45
Licenciamento de Marca
20.000,00
20.000,00
Das AtividadesFinanciamentos:(-)Pagamentos Empréstimos(3.941.087,11)
(517.086,06) (468.707,21)
Total do Ativo
128.927.570,35 138.050.059,12 ( - ) CC. Marketing
(+) Aporte de Sócios
71.500,00
( - ) C.C. Vendas
(3.359.888,80) (1.979.802,61)
Demonstração do Resultado do Exercício
(-) Pagamentos de lucros e dividendos
(6.497.358,00)
(1.819.891,55) (1.109.982,39)
Receita Operacional Bruta
31/12/18 R$
31/12/17 R$ ( - ) Despesas Administrativas
(=) Disponibilidades Geradas Atividades Financiamentos (10.366.945,11)
(
)
C.C.
Cemitério
(1.995.543,04)
(1.385.565,56)
( + ) Venda de Jazigos
18.977.100,79 16.793.661,05
Aumento / Diminuição Nas disponibilidades
648.653,15
(
)
C.C.
Demais
Serviços
(150.665,65)
(13.721,13)
( + ) Serviços de Cemitério
3.551.707,03 3.049.085,70
DISPONIBILIDADES - Inicio do período
3.987.192,92
12.615.660,36 12.929.152,86
( + ) Cafeteria
106.113,25
- = Lucro Líquido Operacional
DISPONIBILIDADES - Final do período
4.635.846,07
1.040.365,81
54.292,40
= Receita Operacional Bruta
22.634.921,07 19.842.746,75 Outras Receitas Financeiras
e Construção são expansões e melhorias no empreendimento. 3.7 Depósitos
(3.965.922,30) (4.478.922,90)
( - ) Impostos sobre Vendas
(941.761,21) (798.961,05) Outras Despesas Financeiras
Judiciais são os valores depositados em juízo ref. Processo tributário em
(1.322,00)
(59.483,05)
( - ) Distratos
(199.432,93) (203.901,25) Outras Despesas Gerais
discussão da base de cálculo aplicada. 3.8 Financiamentos Bancários são
=
Lucro
Antes
das
Provisões
9.688.781,87
8.445.039,31
= Receita Operacional Líquida
21.493.726,93 18.839.884,45
contabilizados pelo valor original acrescido de atualização de juros. Os
(435.134,44) (267.568,82)
( -) Custo dos Produtos Vendidos
(1.034.991,47) (952.952,69) ( - ) CSLL
valores demonstrados no passivo são líquidos na data de encerramento do
(1.015.376,07) (561.554,01)
= Lucro Bruto Operacional
20.458.735,46 17.886.931,76 ( - ) IRPJ
balanço, os custos de financiamento são reconhecidos no resultado do
8.238.271,36 7.615.916,48
Despesas Operacionais
(7.843.075,10) (4.957.778,90) = Lucro Líquido do Exercício
exercício incorrido. 3.9 Os impostos sobre vendas - 3% Cofins, 0,65% PIS
Nota Explicativas: 1. Contexto Operacional - Memorial Parque da Paz S.A. é uma SA de capital fechado, com sede e foro na cidade de Jundiaí/SP, fundada IRPJ e CSLL 9 e 12%, respctivamente4 sobre base de 32%. Apenas sobre
em 2012 e atua na gestão e manutenção de cemitérios. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras - Foram elaboradas em consonância com os Serviços e Manutenção ISS de 5% 3.10 Capital Social Integralizado - Todos
princípios fundamentais de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. 3. Principais Práticas Contábeis - 3.1 Impostos aportes de sócios foram integralizados ao Capital Social em 12/18. 3.11
Federais - a empresa está no Regime Tributário do Lucro Presumido e contabiliza os impostos tributários pelo regime de caixa. 3.2 Caixa e Equivalentes - Reserva Legal de 5% do lucro do Exercício e 25% para distribuição de
compreendem o total de disponibilidades. 3.3 O Cliente é registrado e contabilizado em Receitas futuras à Realizar, conforme contrato. 3.4 Tributos a dividendos. Diretoria: Ana Lucia Manzato Antibero - Socio- Diretor - CPF
Recuperar são valores constituídos devido a revisão das receitas de vendas, serviços e distratos. 3.5 Adiantamentos a Terceiros são referente a valores 079.629.788-64. EFE Contabilidade e Auditoria Ltda - CRCSP2SP030837/O-6.
adianto a fornecedores e seguro de vida resgatével, em nome dos sócios, para efetivação de empréstimos bancários. 3.6 Os Investimentos em infraestrutura Fabricio Scaliante Ruffato - CRCSP1SP264989/O-5.

CNPJ nº 04.210.596/0001-05
Demonstrações Financeiras - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em Reais)
Balanço Patrimonial
Notas
2018
2017 Demonstração do Resultado
2018
2017 Demonstração do Fluxo de Caixa
2018
2017
48.062.584 44.919.021 Lucro antes do IR e CS
Ativo/Circulante
2.723.947 969.346 Receita Operacional Bruta
48.548.521 49.371.496
Caixa e Equivalentes de Caixa
3 2.542.511
699.218 Deduções da Receita
(4.846.514) (1.776.721) Eliminação do Lucro: Depreciação/Amortização
332.815
288.838
Impostos a Recuperar
1.921
467 Lucro Bruto
43.216.070 43.142.300 Lucro Líquido Ajustado
48.881.336 49.660.334
Adiantamento a Terceiros
7.094
132.879 Receitas (Despesas) Operacionais
(Aumento) e Redução das Contas do Ativo
Despesas a Amortizar
117.213
130.222 Despesas Gerais e Administrativas
(2.626.537) (3.382.372) Impostos a Recuperar
300.280
(1.454)
55.208
6.560 Resultado de Equivalência Patrimonial
Outros Ativos
6.475.671 8.760.689 Partes Relacionadas
(1.911.972) (1.175.099)
Não Circulante
137.347
89.618 Outros Ativos
Outras Receitas (Despesas) Operacionais
90.145
(179.439)
Contas a Receber
2.377.231 2.377.231 Total das (Despesas) Operacionais
3.986.481 5.467.935 Aumento e (Redução) das Contas do Passivo
12.156.023 10.244.051 Resultado Operacional antes do
Partes Relacionadas
39.213
Fornecedores
(19.948)
Total do Ativo Não Circulante
14.533.254 12.621.282 Resultado Financeiro
47.202.551 48.610.235 Obrigações Tributárias e Previdenciárias
520.631
(170.632)
Permanente
54.452.317 54.463.563 Resultado Financeiro
Imposto de Renda e Contribuição Social
(5.349.833) (5.192.617)
Investimentos
4 50.319.528 50.561.959 Receitas Financeiras
1.393.894
822.838 Obrigações Trabalhistas
334
(5.780)
Imobilizado
5 4.132.789 3.901.604 Despesas Financeiras
(47.924)
(61.577) Outras Contas a Pagar
(44.378)
(94.190)
Total do Ativo
71.709.518 68.054.191
1.345.970 761.261 Distribuição de Lucros a Pagar
(259.047)
48.548.521 49.371.496 Fluxo de Caixa Gerado pela Atividade
Passivo e Patrimônio Líquido
Notas
2018
2017 Lucro antes dos Impostos
(5.349.833) (5.192.617) Operacional
42.164.861 42.923.023
Circulante
1.896.583 1.439.944 Imposto de Renda e Contribuição Social
43.198.688 44.178.879 Atividade de Investimentos
Fornecedores
68.726
88.673 Lucro Líquido do Exercício
Obrigações Tributárias
6 1.673.592 1.152.961
Baixas
sobre
Investimentos
242.432
(7.610.081)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado
(564.000)
3.649.152
Obrigações Trabalhistas e Sociais
7
15.737
15.403
Capital Reserva de Reserva de
Outras Contas a Pagar
138.528
182.907
Total Fluxo de Caixa Consumido pela Atividade
Social
Lucros
Legal
Patrimônio Líquido
69.812.935 66.614.247 Saldos em 31/12/2016 57.993.164
(321.568) (3.960.929)
419.572 6.022.632 64.435.368 de Investimentos
Capital Social
57.993.164 57.993.164 Lucro Líquido do Exercício 44.178.879
- 44.178.879 Atividade de Financiamentos
11.819.771 8.621.083 Dividendos
(40.000.000) (42.000.000)
Reserva de Lucros
- (42.000.000)
- (42.000.000) Lucros Distribuídos
Total do Passivo e Patrimônio Líquido
71.709.518 68.054.191 Reserva de Lucros
- (2.208.944) 2.208.944
- Fluxo de Caixa (Consumido) pela
(40.000.000) (42.000.000)
Saldos em 31/12/2017 57.993.164
389.507 8.231.576 66.614.247 Atividade de Financiamentos
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
43.198.688
- 43.198.688 Aumento/(Redução) de Caixa e
1. Contexto operacional: A São Felipe Comercial S.A. tem por objeto social: (a) Lucro Líquido do Exercício 1.843.293 (3.037.907)
- (40.000.000)
- (40.000.000) Equivalentes de Caixa
A administração e locação de bens em geral e a participação em outras sociedades na qua- Dividendos
699.218
3.737.125
- (2.159.934) 2.159.934
- Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período
lidade de sócia, quotista ou acionista. 2. Preparação e apresentação das demons- Reserva de Lucros
Caixa e Equivalentes de Caixa no
trações financeiras: 2.1. Base de apresentação: As demonstrações financeiras foram Saldos em 31/12/2018 57.993.164 1.428.261 10.391.510 69.812.935 Final do Período
2.542.511
699.218
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no possuir uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo
2018 Adições/Baixas
2017
Brasil, conforme a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, bem provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando 5. Imobilizado
2.482.630
- 2.482.630
como as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações. 2.2. Principais práticas aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. Edifícios
551.690
551.690
contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras: As demonstrações fi- As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Instalações
6.153
6.153
nanceiras foram elaboradas com base no custo histórico como base de valor, exceto quan- Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando é provável que ocorra sua Equipamentos Informática
51.328
51.328
do mencionado de outra forma. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das realização ou liquidação nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como Móveis e Equipamentos
Veículos
3.581.114
564.000
3.017.114
contraprestações pagas em troca de ativos. a) Caixa e equivalentes de caixa: A Sociedade não circulantes. e) Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: Calculados com
6.672.915
564.000 6.108.915
classifica nessa rubrica os saldos de caixa, de contas bancárias de livre movimentação e os base nas alíquotas vigentes de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Subtotal
(2.540.126)
(322.815) (2.207.311)
investimentos de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um f) Demonstrações dos fluxos de caixa: Foram preparadas pelo método indireto e estão apre- Depreciação Acumulada
4.132.789
231.185 3.901.604
montante conhecido de caixa e estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de sentadas de acordo com o pronunciamento técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Total
2018
2017
valor, cujo vencimento seja inferior a 90 dias da data da aplicação. b) Contas a receber: Médias Empresas. g) Ativos financeiros: A Sociedade determina a classificação dos seus ati- 6. Obrigações tributárias
117
272
São apresentadas aos valores presentes e de realização. c) Imobilizado: O imobilizado é vos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial, quando ela se torna parte das ISS
27.631
12.885
mensurado pelo seu custo histórico, menos a depreciação acumulada. O custo histórico disposições contratuais do instrumento. Os principais ativos financeiros reconhecidos pela PIS
127.526
59.469
inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. Os custos subsequentes são Sociedade são caixa e equivalentes de caixa e duplicatas a receber. h) Moeda funcional e COFINS
1.109.731 788.824
incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme de apresentação das demonstrações financeiras: A moeda funcional da Sociedade é o Real IRPJ
CSLL
407.425 289.317
apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros asso- (R$), sendo a mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações financeiras. Outros
1.162
2.194
ciados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor contábil 3. Caixas e equivalentes de caixa
2018
2017
1.673.592 1.152.961
de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lan- Caixa
2.235
7.034 7. Obrigações trabalhistas e sociais
2018
2017
çados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. Os ganhos e as perdas Bancos
178.456
64.225 Salários a pagar
6.230
5.866
de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e Aplicações
2.361.820
627.959 INSS
7.436
7.552
são reconhecidos em “Outras receitas (despesas) operacionais líquidas” nas demonstra2.542.511 699.218 FGTS
2.071
1.985
ções do resultado. d) Demais ativos e passivos (circulantes e não circulantes): Um ativo é 4. Investimentos
2018
2017
15.737 15.403
reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos B. Sete Participações
10.803.513 10.987.841 8. Patrimônio líquido: a) Capital Social: Em 31 de dezembro de 2018, o capital social,
futuros serão gerados em favor da Sociedade e seu custo ou valor puder ser mensurado Imóveis para Locação
39.516.015 39.574.118 totalmente subscrito e integralizado, é de R$ 57.993.164, dividido em 19.993.164 ações orcom segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Sociedade
50.319.528 50.561.959 dinárias, nominativas, sem valor nominal. b) Distribuição de Lucros: A Sociedade, durante
o exercício de 2018, distribuiu aos quotistas R$ 40.000.000, à título de distribuição de lucros.
Diretoria: Ricardo Kyrillos - Diretor
Luiz Antônio Oliveira - CT CRC 1SP169.461/O-7
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Grupo SBF S.A.

Dafferner Comércio Exterior Ltda
CNPJ: 50.260.884/0001-91- NIRE: 35200757732
Convocação Reunião de Sócios Quotistas
Ficam os Srs Quotistas convocados para a Reunião de Quotistas
de Dafferner Comércio Exterior, em 1ª convocação, a ser realizada no dia 29/04/2019, às 10h, na Rua Iturama, 189, São Paulo/SP,
a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Exame,
discussão e votação do relatório da diretoria, balanço patrimonial
e demonstração de resultados relativos ao exercício findo em
31/12/2018; b) destinação e transferência de resultados desse
exercício de 2018; c) fixação dos honorários da diretoria para 2019.
Walter Carvalho Dafferner - Sócio Administrador. (09-11-12)

Rede Brasileira de Educação a Distância Sociedade Empresária Ltda
CNPJ: 03.885.697/0001-13 | NIRE: 35.228.413.396

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária

Ficam os sócios da REDE BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA SOCIEDADE EMPRESÁRIA LTDA. (“Sociedade”)
convocados para, na forma do seu contrato social, reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser
realizada no dia 16 de Abril de 2019, às 15:00 horas em primeira convocação com número regular e legal de presentes
e às 15:30 horas, em segunda convocação, com qualquer número de sócios, na Avenida Magalhães de Castro, 4.800,
Ed. Park Tower, 16º andar, Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, a fim de deliberar sobre as seguintes ordens
do dia. - Alteração de Contrato Social para exclusão da sócia Centro de Ensino Superior Campo Grande, sucedida
pela Anhanguera Educacional Ltda., em cumprimento à Sentença proferida nos autos do processo 011005762.2012.8.26.0100, em trâmite perante a 27ª. Vara Cível Central de São Paulo. - Outros assuntos de interesse da
sociedade. Realização da AGE fora da sede social da Sociedade: A AGE ora convocada realizar-se-á em local distinto
da sede social da Sociedade, uma vez que o imóvel onde estava localizada foi alienado pelo proprietário, não sendo
possível, portanto, a realização nela. Legitimação e Representação: Poderão participar da AGE ora convocada os
Sócios da Sociedade, por si, seus representantes legais ou procuradores. Os representantes legais dos sócios deverão
apresentar, na data da AGE, via original do instrumento de mandato devidamente formalizado e assinado pelo sócio
outorgante, com firma reconhecida e poderes específicos. Informações Gerais: Encontram-se à disposição dos sócios
os documentos correlatos às matérias constantes da presente ordem do dia. São Paulo, 02 de Abril de 2019. Gabriel
K-06,09e10/04
Mário Rodrigues - Presidente do Conselho Mantenedor.
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CNPJ/MF n° 13.217.485/0001-11 - NIRE 35.300.390.458
(a “Companhia”)
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de Fevereiro de 2019
1. Data, hora e local: Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2019, às 11h30min, via conferência telefônica
através dos telefones (BR: +55 11 4003-7464/US: +1 646 583 7171 - Code: 61520414). 2. Convocação: Convocação
realizada nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Lei das S.A.”), e em conformidade com o previsto
no Estatuto Social da Companhia. Presentes a maioria dos membros do Conselho de Administração. 3. Composição
da Mesa: Os Conselheiros designaram o Sr. Sebastião Vicente Bomfim Filho para presidir os trabalhos (“Presidente
da Mesa”), que convidou a mim, João Henrique Braga Junqueira, para secretariar os trabalhos (“Secretário”).
Constituída a mesa, o Presidente da Mesa declarou instalada a reunião. 4. Ordem do Dia: Examinar, discutir e votar
sobre: (i) a autorização para a celebração dos contratos pela controlada SBF Comércio de Produtos Esportivos Ltda.
(“SBF Comércio”) com o Banco Votorantim S.A. e com o Banco IBM S/A; (ii) a autorização para a prestação de garantia
fidejussória (fiança/aval/interveniente/garantidor) pela Companhia em favor da SBF Comércio nos contratos
mencionados no item“(i)”, acima; e (iii) a autorização (ratificação dos atos já realizados) para a diretoria praticar todos
os atos necessários à realização das atividades descritas nos itens“(i)”e“(ii)”acima. 5. Deliberações: Por unanimidade
de votos, sem quaisquer restrições, reservas ou oposições, os membros presentes do Conselho de Administração
aprovaram as seguintes deliberações: (i) Autorizaram a celebração da Ordem de Compra ao Contrato Master de
Arrendamento Mercantil - Ordem de Compra n° 013225, entre a controlada SBF Comércio e Banco IBM S.A.; (ii)
Autorizaram a prestação de garantia fidejussória (aval) pela Companhia em favor da SBF Comércio no contrato
mencionado em “(i)” acima; (iii) Autorizaram a celebração dos contratos a) de Operações de Derivativos com Pacto
de Cessão Fiduciária; b) de representação de emissão e pagamento; e c) de Prestação de Garantia, limitados ao valor
total de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais), entre SBF Comércio, Banco Votorantim S.A. e Grupo SBF
S.A.; (iv) Autorizaram a prestação de garantia fidejussória pela Companhia em favor da SBF Comércio no contrato
mencionado em “(iii)”, acima; (v) Autorizaram a diretoria da Companhia a adotar todas as providências e a praticar
todos os atos necessários à concretização das deliberações previstas nos itens acima. 6. Encerramento: Nada mais
havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, lida e achada conforme, foi por
todos assinada. São Paulo, 22 de fevereiro de 2019. Mesa: Presidente da Mesa: Sebastião Vicente Bomfim Filho;
Secretário: João Henrique Braga Junqueira; Conselheiros: Sebastião Vicente Bomfim Filho, Renan de Paula Pereira
Henrique, Luiz Alberto Quinta, German Pasquale Quiroga Vilardo, João Henrique Braga Junqueira e Larissa Furletti
Bomfim. Certificamos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio que fica arquivada na sede
da Companhia. Sebastião Vicente Bomfim Filho - Presidente da Mesa; João Henrique Braga Junqueira Secretário da Mesa. JUCESP nº148.334/19-2 em 12/03/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Edital de Leilões Eletrônicos - Artigos 881 e seguintes da Lei 13.105/
2015 (CPC/2015)
03ª Vara e Ofício Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP.
Edital de Leilões Eletrônicos de Bem(ns) Imóvel(eis) e para Intimação
do(s) executado(s) Paschoal Nunziato,, Victório Cardacci,
Cooperativa de Produção Industrial Butantã Ltda., na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s)
legal(ais), Eronildes Martins de Souza; Maria Sandra Cesário de Souza; Cleide Rodrigues de Lima
; Banco Bradesco S/A, incorporador de Banco Bradesco de Investimento S/A, na(s) pessoa(s) de
seu(s) representante(s) legal(ais) Prefeitura do Município de São Paulo/SP, além de eventuais ocupantes
desconhecidos, expedido nos autos da Execução de Título Extrajudicial promovida por Banco Bradesco
de Investimento S/A , processo nº 0906565-84.1979.8.26.0100. O(a) Dr(a). Andrea Galhardo Palma, MM
Juiz(a) de Direito da 03ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, na forma da lei e
etc., faz saber que o sistema gestor de leilões eletrônicos judiciais www.casareisleiloesonline.com.br
levará a hastas públicas os Bens ao final descritos. O 1º. (Primeiro) Leilão terá início dia 15 (quinze) de
Abril de 2019, 14:00:00 horas e término dia 17 (dezessete) de Maio de 2019, 14:00:00 horas, oportunidade
em que o Bem Imóvel será entregue a quem mais der acima do valor da avaliação atualizada. O 2º
(Segundo) Leilão, caso não haja licitantes em primeira apregoação, terá início dia 17 (dezessete) de Maio
de 2019, 14:01:00 horas e término dia 13 (treze) de Maio de 2019, 14:00:00 horas, ocasião em que o Bem
Imóvel será entregue a quem mais der, rejeitados lances inferiores ao equivalente a 50% (cinquenta por
cento) do valor da avaliação atualizada do respectivo lote, afastado com isto o preço vil (art. 885 e parágrafo
único do art. 891 do CPC/2015). O Bem Imóvel será ofertado para arrematação em lote único (art. 893 do
CPC/2015), no estado de conservação em que se encontra, em caráter “ad corpus”. O Pagamento do Preço
da Arrematação será realizado à vista ou parcelado em até 30 (trinta) vezes, com pelo menos 25% (vinte e
cinco por cento) à vista, cf. art. 892 do CPC/2015, por meio de depósito judicial e sob pena de desfazimento
da arrematação. As propostas para pagamento parcelado devem ser encaminhadas ao leiloeiro oficial e
respeitar os termos e parâmetros do art. 895 do CPC/2015. A Comissão Devida à Casa Reis Leilões Online
será de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação e correrá por conta do arrematante, cf. parágrafo
único do art. 884 do CPC/2015, e será paga no ato da arrematação, sob pena de desfazimento, por meio de
depósito endereçado para conta corrente em instituição bancária a ser indicada pelo sistema gestor na
ocasião a aquisição judicial. Bem Ofertado : 01 (um) Terreno situado nesta Capita/SP na atual Rua Corveta
Camacua, s/n, antigo lote 04 da quadra 20, bairro Vila Inah, 13º Subdistrito Butantã, medindo 13,00m de frente
para a referida rua, por 36,84m da frente aos fundos do lado direito; 36,27m do lado esquerdo e 13,01m nos
fundo, totalizando a com área de terreno de 475,00m², confrotando do lado direito com o lote 03, no esquerdo
com o lote 05 e nos fundos com o lote 40 e 41 de propriedade de Cia. City.. Matrícula nº 26.213 do 18º CRI/
SP. Inscrição Municipal / INCRA nº: 101.362.0004-3. A Matrícula do Imóvel indica que figura como proprietário
Victorino Cardaci, enquanto desquitado; venda para Eronildes Martins de Souza (RG 5.510.985 SSP/SP e
CPF 060.847.618-87) e sua esposa pelo regime da comunhão de bens antes da lei 655/77 Maria Sandra
Cesário de Souza (R. 02, Av. 03, R. 04 e Av. 05); venda para Cleide Rodrigues de Lima (RG 6.559.928 SSP/
SP e CPF 089.211.538-61) (R. 07); ineficácia da venda objeto do registro R. 02 (Av. 08); a penhora executada
(Av. 09 e 10); e transmissão do domínio de Cleide Rodrigues de Lima (RG 6.559.928 SSP/SP e CPF 089.211.53861) para Eronildes Martins de Souza (RG 5.510.985 SSP/SP e CPF 060.847.618-87) e sua esposa pelo
regime da comunhão de bens antes da lei 655/77 Maria Sandra Cesário de Souza (R. 11).. Posse. O executado
exerce a posse o bem.. Débitos Tributários. Conforme pesquisa feita aos 05 de fevereiro de 2019, sobre o
imóvel pesam débitos de IPTU no valor de R$ 258.452,33 relativos aos anos 1996 até 2017 e inscritos na dívida
ativa, além de R$ 8.936,51 de 2018 e não inscritos na dívida ativa. Há R$ 7.589,58 de 2019.. Débitos de
Condomínio. Não se trata de unidade condominial e não há, pois, pendências desta espécie.. Avaliação
Original: R$ 705.892,79 em mai/2017. Avaliação Atualizada: R$ 740.033,59 em fev/2019. Crédito Executado.
Trata-se de Execução de Título Extrajudicial fulcrada em instrumento particular de financiamento. Por ocasião
do ajuizamento o banco informou que a dívida executada perfazia Cr$ 999.032,10 (novecentos e noventa e nove
mil, trinta e dois cruzeiros e dez centaovs) em 02 de agosto de 1979 (fls. 02/06).. Recursos. Dos autos não
se verifica recurso pendente de julgamento.. Dispositivos legais. Além de cada um dos dispositivos legais
acima citados, serão aplicados na alienação em voga o parágrafo único do artigo 130 do Código Tributário
Nacional, para fins de sub-rogação dos débitos tributários de caráter propter rem sobre o produto da
arrematação, se o caso; os artigos 1499 a 1501 do Código Civil, para fins de levantamento da hipoteca, se o
caso; além de quaisquer outras normas e dispositivos legais cujo MM Juízo expropriatório entenda pertinentes
e cabíveis. Da Remição da Execução. Se após a publicação do edital de leilões o devedor remir a execução
na forma do artigo 826 do CPC/2015, deverá este pagador efetuar, inclusive, a quitação em favor do sistema
gestor do equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor pago (dívida exequenda), em remuneração aos
serviços de organização e divulgação das hastas públicas até então executados, conforme já decidido pelo
E. STJ em caso análogo (Resp 185656-DF, 3ª. T, Rel. Min. Ari Pargendler, DJU 22/10/2001, p. 00317). Do
Acordo. Por analogia, sendo entabulado acordo entre as partes após a publicação do edital de leilões, o
pagador deverá arcar com a quitação em favor do sistema gestor do equivalente a 5% (cinco por cento) sobre
o valor pago (dívida exequenda), em remuneração aos serviços até então executados. Informações Finais.
Correrão por conta do arrematante todas as providências e despesas necessárias para a transmissão da
propriedade dos imóveis, inclusive o pagamento de ITBI Imposto de Transmissão de Bens Imóveis, laudêmio,
aforamento, tarifas, emolumentos, registros e averbações cartorárias, extração de certidões e demais
documentos; bem como as despesas necessárias para a desocupação dos imóveis e a efetiva imissão na
posse, sendo que eventuais demais ônus e pendências, taxas e/ou impostos porventura incidentes sobre os
bens correrão por conta do arrematante. Pelo presente edital ficam intimados das designações e dos termos
supra, na hipótese de não localizados para intimações pessoais, Paschoal Nunziato,, Victório Cardacci,
Cooperativa de Produção Industrial Butantã Ltda., na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s) legal(ais),
Eronildes Martins de Souza; Maria Sandra Cesário de Souza; Cleide Rodrigues de Lima ; Banco Bradesco
S/A, incorporador de Banco Bradesco de Investimento S/A, na(s) pessoa(s) de seu(s) representante(s)
legal(ais) da Prefeitura do Município de São Paulo/SP e eventuais atuais ocupantes desconhecidos. E para
que produza seus efeitos de direito, será o presente edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, de
de 20 . Eu, , Escrevente, digitei. Eu, , Escrivã (o) Diretor(a), subscrevi.
Andrea Galhardo Palma - Juiz(a) de Direito

São Paulo, quarta-feira, 10 de abril de 2019
RIZZO PARKING AND MOBILITY S/A

CNPJ: 24.940.805/0001-83
Demonstrações Financeiras do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2018
Balanço Patrimonial
Nota
2017
2018
Balanço Patrimonial
Nota
2017
2018
64.796,55 130.495,05
Ativo Circulante
3 291.792,49 271.939,77 Passivo Circulante
5
Caixa e Bancos
30.643,66
13.268,08 Fornecedores
10.200,00
30.679,19
Contas a Receber- Clientes
23.419,61
23.178,88 Empréstimos e Financiamentos
509,5
Valores a Receber- partes
Impostos e Contribuições
relacionadas
189.968,43
3.054,16 Correntes
46.797,10
70.116,89
Estoques
47.760,79
29.916,35 Salários e Encargos Sociais
3.624,95
21.258,04
Impostos a Recuperar
0,00
1.581,53 Parcelamentos Fiscais
8.440,93
Contas a Receber
0,00 200.940,77 Provisão para custos incorridos
3.665,01
Ativo Não Circulante
4 1.782.065,89 1.160.038,54 Passivo Não Circulante
461.459,50
78.550,19
Partes Relacionadas
508.043,28
0,00 Empréstimos e Financiamentos
461.459,50
78.550,19
Imobilizado Líquido
1.272.315,94 1.158.331,87 Patrimônio Líquido
6
1.706,67
1.706,67 Capital Social Integralizado
Intangível
1.638.000,00 1.838.000,00
Total do Ativo
2.073.858,38 1.431.978,31 Prejuízos Acumulados
(90.397,68) (615.066,93)
2.074.367,88 1.431.978,31
Total do Passivo
Notas Explicativas: Nota 1. Contexto Operacional: A Rizzo
Parking And Mobility S/A é uma empresa que tem por atividade risco de cada transação. - Provisões - Uma provisão é reconhecida
preponderante o estacionamento de veículos garantindo o bem- em decorrência de um evento passado que originou um passivo,
-estar, segurança, prevenção, cuidado, proteção, informação sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido
e comunicação, valorizando sempre o bem comum e a vida. Foi para saldar a obrigação. As provisões são registradas quando
fundada por Roberto Borges Boaventura em 14/01/2016. Nota julgadas prováveis e com base nas melhores estimativas do risco
2. Formalidade da Escrituração Contábil Resolução 1.330/11 envolvido. h) Prazos: Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis
(NBC ITG 2000): A Rizzo Parking And Mobility S/A mantém um AT½OENCERRAMENTODOEXERCÁCIOSEGUINTES»OCLASSIlCADOSCOMO
sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos adminis- circulantes. i) Obrigações Fiscais e Tributárias: São registrados
trativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tribuCONT½MONËMERODEIDENTIlCA¼»ODOSLAN¼AMENTOSRELACIONADOS tos próprios ou retidos na fonte. j) Obrigações Previdenciárias e
ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua Trabalhistas: São registradas nessa rubrica os encargos sobre fofalta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prá- lha de pagamento a pagar, bem como, os encargos retidos a pagar.
tica de atos administrativos. A documentação contábil da Rizzo k) Provisão de Férias e Encargos: Foram provisionadas com base
Parking And Mobility S/A é composta por todos os documentos, nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do balanço.
livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a l) Fornecedores a pagar: São registradas nessa conta contábil os
escrituração contábil. A documentação contábil é hábil, revestida valores a pagar a fornecedores de bens ou serviços. m) As DespeDASCARACTERÁSTICASINTRÁNSECASOUEXTRÁNSECASESSENCIAIS DElNI- sas e as Receitas: Estão apropriadas obedecendo ao regime de
das na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e competência. n) Apuração do Resultado: O resultado foi apurado
costumes”. A Rizzo Parking And Mobility mantém em boa ordem segundo o Regime de Competência. As receitas de prestação de
a documentação contábil. Nota 3. Principais Práticas Contábeis serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato
Adotadas: a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Conforme determina - valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for prováa Resolução do CFC No. 1.296/10 (NBC -TG 03) - Demonstração VELQUEBENEFÁCIOSECONÇMICOSFUTUROSmUAMPARAARizzo Parking
do Fluxo de Caixa e Resolução do CFC No. 1.376/11 (NBC TG 26) And Mbility S/AEASSIMPOSSAMSERCONlAVELMENTEMENSURADOS
- Apresentação Demonstrações Contábeis, os valores contabili- Os rendimentos e encargos incidentes sobre os Ativos e Passivos
zados neste sub- grupo representam depósitos à vista em conta e suas realizações estão reconhecidas no resultado. Nota 4. Ativo
bancária, bem como os recursos que possuem as mesmas carac- Não-Circulante (Imobilizado e Intangível): Os ativos Imobilizaterísticas de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata ou dos e Intangíveis são contabilizados pelo custo de aquisição ou
AT½DIASEQUEEST»OSUJEITOSAINSIGNIlCANTERISCODEMUDAN¼A construção, deduzidos da depreciação ou amortização do período,
de valor. b) Ativos circulantes e não circulantes: Contas a Rece- originando o valor líquido contábil. Por atividade, o imobilizado
ber de Clientes: - As contas a receber de clientes são registradas está constituído da seguinte forma:
pelo valor faturado. c) Créditos Tributários: Registra o valor dos
DepreValor
créditos relativos à recuperação de impostos ou recuperação de
Item
Custo
ciação
Líquido
encargos a serem futuramente compensados. d) Outros Créditos: Máquinas, Aparelhos
Registra o valor a receber originários de empréstimos concedidos e Equipamentos
1.214.845,00 -147.540,82 1.067.304,18
AlLIAISe) Adiantamentos a Terceiros: Registra as parcelas já Equipamento de Procespagas pelo direito a serviços a serem recebidos por partes rela- samento de Dados
5.725,50 -1.622,31
4.103,19
cionadas. f) Imobilizado: Os ativos imobilizados são registrados Móveis e Utensílios
20.600,00 -2.060,04
18.539,96
pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação Veículos
84.213,33 -15.828,79
68.384,54
calculada pelo método linear que leva em consideração vida útil Direito de Uso - Software
1.706,67
1.706,67
e utilização dos bens (Resolução CFC No. 1.177/09 (NBC - TG 27). Total
1.327.090,50 -167.051,96 1.160.038.54
g) Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes Nota 5. Obrigações a Curto Prazo (Passivo Circulante): Este
e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa
calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes OSALDOCREDORDEFORNECEDORESEMGERAL OBRIGA¼ÊESlSCAIS EMencargos incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando pregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as proviaplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registra- sões sociais. Nota 6. Patrimônio Líquido: O patrimônio líquido é
DOSCOMBASEEMTAXASDEJUROSQUEREmETEMOPRAZO AMOEDAEO apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio
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Jornal O DIA SP
Demonstração do Resultado Nota
2017
2018
Receita Bruta
7
Receita de Prestação de Serviço
399.689,90 749.302,73
Impostos sobre serviços
(46.385,90) (24.158,52)
Receita Operacional Líquida
353.304,00 725.144,21
Lucro Operacional Bruto
353.304,00 725.144,21
Despesas Operacionais
Gerais e Administrativas
-364.567,88 -913.325,62
Despesas Tributárias
-34.844,64
Outras Receitas/Despesas
-2.505,05
Operacionais Líquidas
Resultado Antes das
Receitas e Despesas Financeiras -46.108,52 -190.686,46
Despesas Financeiras
-3.898,24
-8.881,27
Resultado antes dos
tributos sobre o lucro
-50.006,76 -199.567,73
Contribuição Social
0,00 -21.445,22
Imposto de Renda
0,00 -37.419,61
Resultado Líquido do Período
-50.006,76 -258.432,56
Mutações do
Capital
Patrimônio Líquido
Social
Saldo em 31/12/2017 1.638.000,00
Ajustes de Exercícios Anteriores Lucro (Prejuízo)
do período
Aumento de
Capital Futuro
200.000,00
Saldo em 31/12/2018 1.838.000,00

Prejuízos
Acumulados
Total
-90.397,68 1.547.602,32
-266236,69 -266.236,69
-258.432,56 -258.432,56
- 200.000,00
-615.066,93 1.481.365,63

Demonstração do Fluxo de Caixa
2017
2018
Das atividades operacionais 8
146.186 -26.575,08
Resultado Antes dos Tributos Sobre o Lucro -50.007 -258.432,56
Ajustado por:
-23.474 -117.914,05
- Depreciações/Amortizações
26.533 140.518,51
Redução / (Aumento) em Ativos
125.345 60.053,60
- Duplicatas a Receber
154.722 42.209,16
- Estoques
-29.377 17.844,44
Aumento / (Redução) em Passivos
44.315 31.285,37
- Fornecedores
2.200 22.731,70
- Contas a pagar e provisões
10.448 -13.518,02
- Imposto de renda e contribuição social
31.667 22.071,69
Das atividades de investimentos
0
8.690,00
$ASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
461.640
509,50
- Financiamentos e Empréstimos
461.640
509,50
Aumento (redução) - caixa e equivalentes 607.826 -17.375,58
Aumento (redução) - caixa e equivalentes 29.866 -17.375,58
Caixa e Equivalentes de
778 30.643,66
Caixa no Início do Período
Caixa e Equivalentes de
Caixa no Final do Período
30.644 13.268,08
Social, acrescido ou diminuído do resultado do exercício período.
Nota 7. Do Resultado do Exercício: /D½lCITDOEXERCÁCIODE
será incorporado ao Patrimônio Social em conformidade com as
exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002. Nota 8. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC):
A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG
03 - Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com
a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13. O Método na
elaboração do Fluxo de Caixa que a Rizzo Parking And Mobility
optou foi o Indireto.
Roberto Borges Boaventura - Diretor
Carolina Kinoch Masetto TC-CRC n° 1SP206.255/O-6

A
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Silical Mineração e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 34.820.753/0001-65 - NIRE 35.300.395.964
Edital de Convocação
Assembleia Geral Extraordinária
Nos termos da legislação aplicável, ficam os acionistas
convocados a participar da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 17 de abril de 2019, às 9hs,
em primeira convocação, e às 10hs, em segunda convocação, na Avenida Paulista, 1842, Edifício Cetenco Plaza, Torre Norte, 2º andar, conjuntos 25/28, Bairro Cerqueira César, CEP 01310-923, São Paulo/SP, para deliberar sobre: (i) a alteração do endereço da sede da Companhia; (ii) a alteração da vantagem das ações preferenciais da Companhia, passando a ser unicamente a prioridade no reembolso do capital subscrito; (iii) ajustes na
forma de convocação das assembleias gerais, passando
a ser por meio de carta endereçada aos acionistas; (iv) a
alteração da forma de administração da Companhia e
de substituição de diretores, passando a Companhia a
ter diretoria com 2 ou 3 membros e ser representada
individualmente por qualquer diretor ou procurador; (v)
a inclusão no Estatuto Social de direito de preferência
dos acionistas na cessão de ações e em aumento de
capital social, bem como o estabelecimento de vedação
à oneração de ações; (vi) a inclusão de previsões de
dissolução, liquidação ou transformação da Companhia
no Estatuto Social; (vii) a reforma e consolidação do
Estatuto Social da Companhia; (viii) a renúncia de Teresinha Medeiros Silveira ao cargo de diretora da Companhia; e (ix) a eleição de novos diretores em função da
renúncia acima e falecimento do diretor José do Carmo
Medeiros. São Paulo/SP, 05/04/2019.
A Diretoria
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LOJAS CEM S.A.

CNPJ/MF: 56.642.960/0001-00
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras em milhares de reais, referentes ao período de 01.01.2018 a 31.12. 2018,
ficando esta Diretoria à disposição para prestar os esclarecimentos necessários.
A Diretoria
Demonstração do Resultado dos Exercícios Sociais Findos
Balanço Patrimonial dos Exercícios Sociais Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Valores em Milhares de Reais)
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Valores em Milhares de Reais)
Ativo
31.12.2018 31.12.2017 Passivo
31.12.2018 31.12.2017
31.12.2018 31.12.2017
3.975.817 3.589.681 Passivo circulante:
809.470
886.549
Ativo circulante:
5.382.397 5.334.644
40.115
32.837 Fornecedores de mercadorias para revenda
Disponível:
415.368
513.153 Receita bruta
(131.136) (190.814)
Caixa, bancos e fundos
40.115
32.837 Fornecedores de bens e serviços
23.137
25.571 Ajuste a valor presente
142.328
207.093
3.935.702 3.556.844 Tributos e contribuições a recolher
Realizável a curto prazo:
92.993
91.109 Reversão ajuste a valor presente ano anterior
(32.982)
(30.738)
Pagamentos antecipados
578
2.787 Empréstimos e financiamentos
2.296
3.494 Cancelamentos e devoluções
(1.279.527) (1.268.536)
Aplicações financeiras
1.676.012 1.336.093 Obrigações com funcionários
92.927
86.800 Tributos sobre faturamento
4.081.080 4.051.649
Clientes
1.930.780 1.976.577 Dividendos e JSCP a pagar (nota 2f)
178.000
161.900 Receita líquida
(2.231.644) (2.264.036)
Ajustes a valor presente
(37.129) (48.321) Outros exigíveis a curto prazo
4.749
4.522 Custo das vendas
1.849.436 1.787.613
88.000
87.000 Resultado bruto
Provisão para devedores duvidosos (nota 2c) (184.826) (206.972) Passivo não circulante:
(950.069) (904.630)
88.000
87.000 Despesas com vendas
Estoques (nota 2b)
439.582
390.284 Provisão para contingências (nota 3)
(337.190) (305.278)
3.164.285 2.697.634 Despesas administrativas
Créditos tributários
108.667
103.965 Patrimônio líquido:
(16.870)
(35.682)
1.900.000 1.500.000 Resultado de provisões e amortizações
Outros realizáveis a curto prazo
2.038
2.431 Capital social (nota 2e)
214.705
176.932
85.938
81.502 Reserva legal
127.300
107.800 Receitas financeiras
Ativo não circulante:
(14.500)
(12.230)
21.002
19.122 Reserva de lucros
1.136.985 1.089.834 Despesas financeiras
Realizável a longo prazo:
(184.000) (166.000)
4.061.755 3.671.183 Juros sobre capital próprio do exercício
Depósitos judiciais
21.002
19.122 Total do passivo
561.512
540.725
64.936
62.380 As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis Resultado antes do IR e CSLL
Ativo imobilizado: (nota 2d)
(170.862) (200.151)
Móveis, equipamentos e instalações
89.461
80.143 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Despesas com IR e CSLL
Resultado após IR e CSLL
390.650
340.574
Veículos
17.560
16.904
Sociais Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017
Lucro líquido do exercício por ação
0,52
0,57
Terrenos e edifícios
10
10
(Valores em Milhares de Reais)
Número de ações ao final do exercício
760.000
600.000
Depreciações acumuladas
(65.255) (57.105)
Total do
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
Valores a amortizar (nota 2g)
41.762
37.564
patri(18.602) (15.136)
Amortizações realizadas
Capital Reserva Reser- mônio Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Sociais Findos
4.061.755 3.671.183
Total do ativo
em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (pelo Método Indireto)
Descrição
social de lucros va legal líquido
As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
(Valores em Milhares de Reais)
1.400.000 800.282 90.778 2.291.060
Saldo em 31.12.2016
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31.12.2018
31.12.2018 31.12.2017
Aumento de capital por bonificação 34.000 (34.000)
–
– Atividades operacionais:
Resultado do exercício
390.650
340.574
Nota 1. Contexto operacional: A sociedade tem por objeto o comércio de Aumento de capital por subscrição 66.000
–
– 66.000
236.547
Receitas (despesas) que não afetam o caixa: 171.992
eletrodomésticos e móveis, podendo ainda participar de outras sociedades Resultado do exercício
– 323.552 17.022 340.574
Ajustes a valor presente
131.136
190.814
como quotista ou acionista sendo que a sociedade existirá por prazo indeSaldo em 31.12.2017
1.500.000 1.089.834 107.800 2.697.634 Reversão do ajuste a valor presente ano anterior (142.328) (207.093)
terminado. Nota 2. Apresentação das demonstrações contábeis: As deAumento de capital por bonificação324.000 (324.000)
–
– Provisão de férias e encargos
4.461
4.824
monstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as
Aumento de capital por subscrição 76.000
–
– 76.000 Provisão para devedores duvidosos
(22.146)
45.972
práticas contábeis adotadas no Brasil e com as disposições contidas na Lei
Resultado do exercício
– 371.150 19.500 390.650 Depreciações/amortizações
15.869
15.030
das Sociedades por Ações e dispositivos constantes da Lei nº 11.638, de
1.900.000 1.136.984 127.300 3.164.284 Provisão para contingências
1.000
21.000
28.12.2007 e da Lei nº 11.941, de 27.05.2009, conforme segue: a) Registro Saldo em 31.12.2018
Juros sobre capital próprio
184.000
166.000
dos custos, receitas e despesas - os custos, receitas e despesas foram Proposta da diretoria
–
–
–
– Variações do ativo circulante:
(5.601) (391.750)
contabilizados pelo regime de competência de exercícios. b) Estoques - es- Distribuição de dividendos
2.209
968
–
– Pagamentos antecipados
tão demonstrados pelas quantidades físicas inventariadas, avaliadas pelo Aumento de capital por bonificação210.000 (210.000)
45.797 (400.813)
–
– 90.000 Clientes
método PEPS - “Primeiro a Entrar, Primeiro a Sair”, onde os estoques têm Aumento de capital por subscrição 90.000
(49.298)
9.111
2.200.000 926.984 127.300 3.254.284 Estoques
custo de aquisição em valores iguais ou inferiores ao de mercado na época. Saldo
(4.702)
17
c) Provisão para devedores duvidosos - está constituída levando-se em As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis Créditos tributários
Outros
realizáveis
a
curto
prazo
393
(1.033)
consideração possíveis perdas que possam advir dos valores a receber de 20% ao ano. Nota 3. Provisão para contingências: Consideradas como
(1.880)
(4.556)
clientes. d) Imobilizado - está demonstrado ao custo de aquisição, incluindo suficientes para possíveis perdas que possam advir dos processos judiciais Variações do ativo não circulante:
Outros realizáveis a longo prazo
(1.880)
(4.556)
as adições e baixas ocorridas até 31.12.2018. As depreciações são calcu- e administrativos, ora em curso aos cuidados dos Assessores Jurídicos.
(96.440)
146.354
Variações do passivo circulante:
ladas pelo método linear de acordo com a vida útil dos bens. e) Capital Nota 4. Seguros: Os valores segurados são contratados pela administraFornecedores
(100.217)
131.834
social - está representado por 760.000.000 de ações, todas ordinárias e no- ção em bases consideradas suficientes para cobrir eventuais perdas que
Tributos e contribuições
1.884
7.308
minativas, ao valor nominal de R$ 2,50 cada uma. f) Juros sobre o capital possam advir com sinistros sobre os bens integrantes do ativo permanente,
Obrigações com funcionários
1.666
6.049
próprio - estão demonstrados e calculados de conformidade com os dispo- estoques e imóveis locados. Nota 5. Partes relacionadas: As transações
Outros exigíveis a curto prazo
227
1.163
sitivos previstos no Artigo 9º da Lei 9.349/95. g) Valores a amortizar - estão com partes relacionadas se resumem às despesas originais de aluguéis de Total das atividades operacionais
458.721
327.169
demonstrados ao custo incorrido e as amortizações calculadas a razão de imóveis pagas à empresa ligada Cem Administração e Participações S.A. Atividades de investimentos:
(358.345) (240.468)
Diretoria
Aplicações financeiras
(339.919) (216.358)
Giacomo Dalla Vecchia
Cícero Dalla Vecchia
Natale Dalla Vecchia
Roberto Benito
Adições/baixas em investimentos
–
2.067
Contadora: Ana Cristina da Costa Gimenes Orlandini - TC CRC: 1SP292562/O-1
Adições/baixas em imobilizados
(10.121) (17.617)
(8.305)
(8.560)
Relatório dos Auditores Independentes
da por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Valores a amortizar
(93.098) (84.206)
Aos Srs. Diretores das Lojas Cem S.A. - Rodovia Engenheiro Ermênio de administração é responsável pela avaliação da capacidade de a instituição Atividades de financiamento:
(167.900) (153.700)
Oliveira Penteado - s/nº, Km 46 - Salto - SP. 1. Opinião: Examinamos as continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relaciona- Juros sobre capital próprio pagos
(1.198)
3.494
Demonstrações Contábeis das Lojas Cem S.A., que compreendem o Ba- dos com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na ela- Empréstimos de bancos
76.000
66.000
lanço Patrimonial em 31.12.2018 e as respectivas demonstrações do resul- boração das demonstrações contábeis. 4. Responsabilidades do auditor Aumento de capital por subscrição
7.278
2.495
tado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exer- pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter Efeitos de caixa e equivalentes de caixa
7.278
2.495
cício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con- Variações de caixa e equivalentes de caixa:
32.837
30.342
contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as demonstra- junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causa- Saldo no início do exercício
40.115
32.837
ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os da por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Saldo no final do exercício
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira das Lojas Cem S.A. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de As notas explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis
em 31.12.2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio- ção. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base
caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contá- nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exis- contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de
beis adotadas no Brasil. 2. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzi- tentes. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasi- auditoria obtidas, não existem incertezas relevantes em relação a eventos
da de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nos- leiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à
sas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas mantivemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Iden- capacidade de continuidade operacional da instituição. Nossas conclusões
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria tificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à institui- contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos nosso relatório. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
ção, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstraÉtica Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo como obtivemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para funda- ções contábeis representam as correspondentes transações e os eventos
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsa- mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resul- de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtivebilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência tante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode mos evidência da auditoria apropriada e suficiente referente às informações
de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi- envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão financeiras da instituição para expressar uma opinião sobre as demonstranião. 3. Responsabilidade da administração sobre as demonstrações ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos con- ções contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempecontábeis: A administração da instituição é responsável pela elaboração e troles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos nho da auditoria e, consequentemente, pela opinião de auditoria.
adequada apresentação dessas demonstrações contábeis de acordo com de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de ex- São Paulo, 11.02.2019. Andreoli & Associados Auditores Independenas práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela pressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da instituição. tes S/S - CRC2SP017977/O-1. Walter Arnaldo Andreoli - Contador determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra- • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade CRC1SP040608/O-0 - Sócio Responsável; Luiz Carlos Fauza Antônio ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causa- das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administra- Contador - CRC1SP065377/O-0 - Sócio Responsável.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

Ficam os Senhores Acionistas convocados para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária da Cristal
Pigmentos do Brasil S.A. (“Companhia”) a ser realizada no dia 29 de abril de 2019, às 10:00 horas, na
sede social da Companhia, localizada no Km 20 da BA-099, Distrito de Abrantes, Município de Camaçari,
Estado da Bahia, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Em Assembleia Geral Ordinária:
([DPLQDUGLVFXWLUHYRWDUDVFRQWDVGRVDGPLQLVWUDGRUHVHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 1.2. Examinar, discutir e votar a proposta
de destinação dos resultados relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018; 1.3. Eleger
RVPHPEURVGR&RQVHOKRGH$GPLQLVWUDomRH¿[DURVKRQRUiULRVGRV$GPLQLVWUDGRUHVSDUDRDQRYLJHQWHH
1.4. Deliberar sobre a manutenção ou alteração da relação de jornais periódicos utilizados pela Companhia
para publicação dos seus atos. 2. Em Assembleia Geral Extraordinária: 2.1. Examinar, discutir e votar
a proposta do aumento do capital social da Companhia, no valor total de R$ 44.424.120,51 (quarenta e
quatro milhões, quatrocentos e vinte e quatro mil, cento e vinte reais e cinquenta e um centavos), passando
este de R$ 162.504.983,90 (cento e sessenta e dois milhões, quinhentos e quatro mil, novecentos e oitenta
e três reais e noventa centavos) para R$ 206.929.104,41 (duzentos e seis milhões, novecentos e vinte e
nove mil, cento e quatro reais e quarenta e um centavos), mediante a incorporação da Reserva de Ágio na
Subscrição de Ações (no valor de R$ 22.790.995,43) e da Reserva de Correção Monetária Especial (no valor
de R$ 21.633.125,08), em conformidade com o disposto no Artigo 169 da Lei nº 6.404/76, conforme alterada,
mediante a emissão de 5.803.750 (cinco milhões, oitocentas e três mil, setecentas e cinquenta) novas ações,
DWtWXORGHERQL¿FDomRVHQGR GXDVPLOK}HVWULQWDHXPDPLOVHLVFHQWDVHRLWHQWD QRYDVDo}HV
ordinárias, 2.468.448 (duas milhões, quatrocentas e sessenta e oito mil, quatrocentas e quarenta e oito)
novas ações preferenciais classe “A” e 1.303.622 (um milhão, trezentas e três mil, seiscentas e vinte e duas)
novas ações preferenciais classe “B”, que serão atribuídas gratuitamente aos acionistas na proporção de
1 (uma) nova ação para cada 4 (quatro) ações da mesma espécie de que forem titulares em 29 de abril de
2019; e 2.2. Se aprovado o item 2.1 acima, aprovar a alteração do caput do artigo 5º do estatuto social da
&RPSDQKLDSDUDUHÀHWLURDXPHQWRGRFDSLWDOVRFLDOGD&RPSDQKLDInstruções Gerais: 1. Para que sejam
admitidos na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, os acionistas deverão portar os seguintes
documentos: (i) documento de identidade, (ii) instrumento de mandato em caso de acionista representado
por procurador, (iii) extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão competente,
(iv) prova de poderes de representação, no caso das pessoas jurídicas e fundos de investimento. Os
instrumentos de mandato outorgados por acionistas deverão ser depositados na sede social até 24 (vinte e
quatro) horas antes do horário previsto para a realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária.
2. Os documentos pertinentes às matérias a serem debatidas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
encontram-se à disposição dos acionistas, a partir desta data na sede da Companhia, no endereço eletrônico
da Companhia em www.cristal-al.com.br da Comissão de Valores Mobiliários - CVM em www.cvm.gov.br e
da BM&FBOVESPA - Bolsa de Valores e Mercadorias de São Paulo, em www.bmfbovespa.com.br. 3. O
percentual mínimo de participação no capital votante necessário à requisição do voto múltiplo, na forma da
Instrução CVM nº 165/91, alterada pela Instrução CVM nº 282/98, é, nesta data, de 5% (cinco por cento). Os
percentuais mínimos de ações com e sem direito a voto, para a instalação do Conselho Fiscal, consoante o
previsto na Instrução CVM nº 324/00, são, respectivamente, de 2% e 1%. Camaçari, 29 de março de 2019.
Paulo Roberto Dantas Oliveira - Presidente do Conselho de Administração.

Edital de citação. Prazo 20 dias. Proc. 1004693-43.2019.8.26.0002. A Dra. Claudia Carneiro Calbucci Renaux,
Juíza de Direito da 7ª Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro /SP, na forma da lei, etc...Faz saber a JOSE
ISAMU UENO (RG 5.574.946 e CPF 013.180.668-83) e MIGUEL GROSSI (qualificação ignorada) que
DARCI DE CAMARGO lhes ajuizou uma ação de Adjudicação Compulsória, figurando como corréus, os srs
KAZUO KODA e HIDEO UENO, objetivando que seja outorgada a escritura definitiva do imóvel localizado
na Rua Torre de Marfim, esquina com a Rua Franklin Ribeiro de Almeida, bairro de Campo Limpo (SP),
contendo as seguintes dimensões e confrontações: mede 5,30 m. de frente por 17,19 m. do lado direito e 17,30
m do lado esquerdo e 3,85 m nos fundos, encerrando a área total de 78,87 m2. Estando o réu em lugar ignorado,
expede-se edital para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se
verdadeiros os fatos alegados na inicial. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 22/03/
19.
10 e 11/04
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1009838-51.2017.8.26.0002 Classe: Assunto: Procedimento
Comum Cível - Obrigações Requerente: Condominio Villa Amalfi Requerido: Yoo Jeong Kang EDITAL DE
CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1009838-51.2017.8.26.0002 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 YOO JEONG KANG, CPF 153.655.918-01) que
Condomínio Villa Amalfi lhe ajuizou uma AÇÃO DE COBRANÇA, para receber a quantia de R$ 57.375,13,
referente ao não pagamento das despesas condominiais do imóvel situado Rua Doutor João Luiz Teixeira
Neto, nº 50, apartamento 44, bloco 6, Morumbi. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para os atos e termos da ação proposta e para que no prazo de 15 dias, a fluir os 20 dias supra, conteste
o feito. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. 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 03 de abril de 2019.
10 e 11/04
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Físico nº: 0251179-68.1986.8.26.0005 Classe: Assunto: Inventário - Inventário
e Partilha Requerente e Inventariante (Ativo): Arlindo Andre da Silva e outro Requerido: Jose Andre da Silva
(espolio) EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0251179-68.1986.8.26.0005 O MM.
Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São
Paulo, Dr. EZEQUIEL TEIXEIRA DA MOTA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos Srs. Lindomar Souza da
Silva Santos e André, que por este Juízo tramita uma ação de Inventário movida por Palmira Pereira Silva.
Encontrando-se em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos
e termos da ação proposta (art. 626 do Código de Processo Civil) e para dizer, no prazo de 15 (quinze) dias,
que fluirá após o decurso do prazo do presente edital e após concluidas as citações, sobre as primeiras
declarações, podendo arguir erros, omissões e sonegação de bens; reclamar contra a nomeação do
inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído no titulo de herdeiro (art. 627, incisos I, II e III, do
Código de Processo Civil). Fica advertido que decorrido o prazo sem manifestação, o processo seguirá em
seus ulteriores termos, valendo a citação para todos os atos do processo, caso em que será nomeado curador
especial ( art. 257, IV do CPC). Será o presente edital publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 27 de março de 2019.
10 e 11/04
Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0001359-70.2019.8.26.0405. O Dr. Mario Sergio Leite, Juiz
de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Osasco /SP, na forma da lei, etc... Faz saber a JÉSSICA BARBOSA
LINO, brasileira, solteira, portadora do documento de identidade – RG nº 41.540.367-4, regularmente inscrita
no CPF-MF sob nº 358.805.788-95) que EDSON RICARDO DUMITRU, lhes ajuizou uma AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ACESSÓRIOS LOCATÍCIOS, objetivando que julgue a
presente ação como TOTALMENTE PROCEDENTE, a fim de Declarar o contrato rescindido do imóvel
Residencial casa número 03 da Rua Robert Kennedy, nº 37 – Jardim São Victor – Osasco, conforme ocorreu
que a requerida deixou de efetuar pagamentos das contas de consumo nas datas de seus respectivos
vencimentos, o que passou a gerar cobranças em nome do autor, em especial, avisos de negativação junto
ao SCPC em razão da inadimplência da locatária. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido,
foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que efetue o pagamento do débito de R$ 4.309,22,
devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de
descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, nos
termos do artigo NCPC, art. 513 e § 2º IV). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. Osasco, 05/02/19.
10 e 11/04

EDITAL DE INTIMAÇÃO
PAULO SHIGUERU ITOKAZU ª /lCIALª )NTERINOª DOª ª 2EGISTROª DEª )MØVEISª DAª #APITALª DOª %STADOª DEª 3ÍOª 0AULO ª 2EPÞBLICAª &EDERATIVAª DOª "RASIL ª
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DElNIDOSªNOªeªDOªARTIGOªªDAª,EIªNª ªDEVERÍOªSERªEFETUADOSªNOªPRAZOªDEªªQUINZE ªDIASªAªCONTARªDOªPRIMEIROªDIAªÞTILªSEGUINTEªAOªDOª
APERFEIÎOAMENTOªDAªINTIMAÎÍO ªQUEªSEªDARÈªAªPARTIRªDAªTERCEIRAªPUBLICAÎÍOªDESTEªEDITAL ªSENDOªQUE ªRECAINDOªOªTERMOªlNALªEMªSÈBADO ªDOMINGOªOUª
FERIADO ªSERÈªPRORROGADOªATÏªOªPRIMEIROªDIAªÞTILªSUBSEQUENTEª.ÍOªPAGAªAªIMPORTÉNCIAªDEVIDA ªBEMªCOMOªASªPRESTAÎÜESªQUEªSEªVENCEREMªATÏªAªDATAª
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INTIMAÎÍOªPORªEDITAL ªOªQUALªSERÈªPUBLICADOªEªAlXADOªNAªFORMAªDAªLEIª3ÍOª0AULO ªªDEªABRILªDEªª/ª/lCIALª)NTERINOªPAULO SHIGUERU ITOKAZU 

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1010134-35.2015.8.26.0005 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) MAGDA CRISTINA DE MORAES,
Brasileira, RG 403942858, CPF 327.176.698-33, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
Cível por parte de Colégio Inovação S/c Ltda, objetivando o recebimento de R$ 5.128,25 (05/2015), referente
ao contrato de Prestação de Serviços Educacionais celebrado entre as partes, em favor dos filhos da ré Julia
e Natan, referente ao 7º ano do Ensino Fundamental e 9º ano do Ensino Fundamental II, respectivamente, no
ano letivo de 2013, e não honrado pela ré. Encontrando-se a ré 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 (quinze)
dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
a ré será considerada revel, 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 20 de março de 2019.
10 e 11/04
EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000366-69.2019.8.26.0100 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Ana Lúcia Xavier
Goldman, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) EDUARDO RODRIGUES, Brasileiro, RG 236888729, CPF
171.432.358-73, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema
Integrado Educação e Cultura - Sinec Ltda.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos
do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15
(quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 4.074,84,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10%
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo
de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente,
nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de fevereiro de 2019.
09 e 10.04
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1123976-62.2016.8.26.0100. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). DENISE CAVALCANTE
FORTES MARTINS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Bo Young Sung, Brasileiro, Comerciante, RG
W1660873, CPF 089.346.598-40, que lhe foi proposta uma ação Monitória por parte de Sociedade Unificada
Paulista de Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda, objetivando a cobrança de R$ 12.986,07 (junho/2016),
oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados no ano letivo de 2012. Encontrando-se o réu
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 hon

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 0026697-65.2017.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). ADEVANIR
CARLOS MOREIRA DA SILVEIRA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) DAISY CRISTINA FREITAS,
Brasileiro, RG 192279087, CPF 125.838.378-00, que por este Juízo tramita uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por Sociedade Educacional Bricor Ltda. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido,
nos termos do artigo 513, § 2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias, a fluir após os 20 dias supra, pague a quantia de R$ 3.500,02 (junho/2018), devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e
parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de
Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15
(quinze) dias para que a executada, independentemente de penhora ou nova intima- ção, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. 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 janeiro de 2019.
09 e 10.04

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0020063-97.2010.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Ariane de Fátima Alves
Dias Paukoski Simoni, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELIANA RODRIGUES DA FONSECA, RG 19348298,
CPF 116.718.228-62, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Incosul
Incorporação e Construção Ltda e outro, alegando em síntese: Cobrança da quantia de R$15.051,53, decorrente
de Instrumento Particular de Cessão de Direitos do apartamento 14, do Edifício Turim, situado na Rua Heloisa
Pamplona, 720, São Caetano do Sul, SP, firmado entre as partes, tendo os executados deixado de pagar uma
parcela de R$8.000,00, vencida em 20/05/2005. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que em 03 dias, após o prazo deste Edital, pague
o débito reclamado, atualizado ou, em 15 dias, embargue a execução, podendo, ainda, reconhecer o débito com
o depósito de 30% do valor e requerer o parcelamento em 06 vezes, prazos estes a fluírem após os 20 dias supra,
sob pena de conversão do arresto do imóvel matrícula nº 31.334 do 2º CRI/São Caetano do Sul/SP em penhora,
bem como de que no caso de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de março de 2019.
Edital de Citação. Prazo: 20 dias. Processo nº 1019399-67.2015.8.26.0100. O Dr. Sergio da Costa Leite , Juiz de
Direito da 33ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, na forma da Lei, Faz Saber a AMIR CELL COMÉRCIO DE
APARELHOS E PERIFÉRICOS EIRELI EPP, CNPJ 18.195.010/0001-95, com endereço à Rua Coronel Marcos Rovaris,
852, Centro, CEP 88820-000, Icara - SC, que Itaú Unibanco S/A lhe ajuizou ação de Cobrança, de Procedimento
Comum, objetivando a quantia de R$ 303.405,08 (julho de 2016), referente à Linha de Crédito que foi disponibilizada
após a solicitação da empresa, ora requerida. 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.
09 e 10 / 04 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027917-75.2017.8.26.0100. 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 a(o) Hugo Dias Barros (CPF. 058.257.994-51), que Fundação Getúlio Vargas lhe ajuizou ação
Monitória, para cobrança da quantia de R$ 35.540,38 (março de 2017), decorrente do Contrato de Prestação de
Serviços Educacionais, para realização do Curso de Graduação. Estando o requerido em lugar ignorado, foi deferida
a citação por edital, para que em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas
processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou
ofereça embargos, 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. NADA MAIS.
09 e 10 / 04 / 2019.

Processo 1019722-26.2016.8.26.0007 - Execução de Título Extrajudicial - Espécies de Contratos - UNIVERSIDADE
MUN. DE SÃO CAETANO DO SUL - USCS - Bruna Cristina Silva Deziderio - FAZ SABER a(o) BRUNA CRISTINA SILVA
DEZIDERIO, Brasileiro, CPF 430.930.578-41,sediada e domiciliada em lugar incerto e não sabido , que lhe foi
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de UNIVERSIDADE MUN. DE SÃO CAETANO DO
SUL - USCS, alegando em síntese: Universidade Municipal de São Caetano do Sul lhe ajuizou ação de Execução,
objetivando a quantia de R$ 7.029,31 (outubro de 2018), representada pelo Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por
EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que efetue pagamento da dívida, no prazo de três dias (art.
829, caput, do CPC), bem como intime(m)-se do prazo de quinze dias para oferecimento de embargos (que não terão
efeito suspensivo automático - artigo 919, caput, do CPC). Decorridos, no silêncio, o executado 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.
09 e 10 / 04 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 1023701-08.2016.8.26.0100. O MM. Juiz de
Direito da 36ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Tom Alexandre Brandão, na forma da Lei,
FAZ SABER a Patrícia Maria de Andrade de Melo, CPF 249.248.708-38, RG 234862099 que lhe foi proposta uma
ação de indenização por dano material e moral por parte de Simone Arrojo de Oliveira e outros, alegando em síntese
terem sido vítimas de estelionato, eis que adquiriram pacotes de viagens para o exterior e não puderam usufruir em
vista de bilhetes e passagens falsas emitidas. Deixaram os réus de atender os autores e nunca devolveram as
quantias pagas. Encontrando-se a ré 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 (quinze) 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.
09 e 10 / 04 / 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1035593-17.2016.8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara
Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Carina Bandeira Margarido Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a Marcelo Esteves Branco (CPF. 063.644.648-40), que Banco Bradesco S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a
quantia de R$ 59.911,98 (novembro de 2016), representada pelo Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças
n° 292827369. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital de citação, 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. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de março de 2019.
09 e 10 / 04 / 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059718-12.2017.8.26.0002. 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 Marcelo Ferrari Ferreira dos Santos (CPF. 153.636.118-64), que Aurea Dierberger lhe ajuizou ação de Execução,
objetivando a quantia de R$ 67.076,74 (setembro de 2017), representada pelo Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial,
sito à Rua Nova York n° 398, Brooklin Novo, São Paulo/SP. Estando o executado em lugar ignorado, expede-se edital, para que
em 03 dias, a fluir dos 20 dias supra, pague o débito atualizado, ocasião em que a verba honorária será reduzida pela metade,
ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito do exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive
custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais, acrescidas de correção
monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês, sob pena de converter-se em penhora o arresto procedido sobre a quantia
bloqueada judicialmente de R$ 110,13. Decorridos os prazos supra, no silêncio, será nomeado curador especial e dado regular
prosseguimento ao feito. 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 02 de abril de 2019.
09 e 10 / 04 / 2019.
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EŽŐƵĞŝƌĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

CNPJ/MF: 46.155.487/0001-82
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϱĞϮϬϭϰ(Valores em R$ 1,00)
ĂůĂŶĕŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϰ WĂƐƐŝǀŽĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϰ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽ&ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϰ
ƟǀŽŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϭ͘ϱϭϵ
ϯϬϬ͘ϰϳϭ WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϮϵϬ͘ϰϰϴ
Ϯϳϵ͘ϴϰϱ ϭͲĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
Bancos conta movimento
19
132 Contas a pagar
(9.555)
(24.710)
10.755
152 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
279
299.117 Lucros/dividendos a pagar
(2.682)
204.693
204.693 Ajustes devedores de exercícios anteriores
ŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞƐŐĞƌĂů
Ϯϵϳ
Ϯϵϵ͘Ϯϰϵ Crédito com controladores Mútuos
;ϵ͘ϱϱϱͿ
;Ϯϳ͘ϯϵϮͿ
75000
75000 ;нͬͲͿũƵƐƚĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽ
Tributos a recuperar/compensar
1.222
1.222 KƵƚƌĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ
;ϵ͘ϱϱϱͿ
;Ϯϳ͘ϯϵϮͿ
ϮϵϬ͘ϰϰϴ
Ϯϳϵ͘ϴϰϱ ;сͿ>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĂũƵƐƚĂĚŽ
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϯ͘ϱϲϯ͘ϳϱϵ
ϯ͘ϮϱϬ͘ϯϬϬ WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϭϯ͘ϰϱϴ
- ;ĐƌĠƐĐŝŵŽͿͬĚĞĐƌĠĐŝŵŽĚŽĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞнZ>W
ƟǀŽƌĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ
ϯ͘ϱϲϯ͘ϳϱϵ
ϯ͘ϮϱϬ͘ϯϬϬ Obrigações c/c sócios
3.461
13.458
- Tributos a recuperar/compensar
Créditos com partes relacionadas
3.563.759
3.250.300 WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
(313.458)
ϯ͘Ϯϲϭ͘ϯϳϮ
ϯ͘ϮϳϬ͘ϵϮϳ C/C sócios
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ
ϯ͘ϱϲϱ͘Ϯϳϴ
ϯ͘ϱϱϬ͘ϳϳϭ Capital social
3.270.000
3.270.000 ;сͿdŽƚĂů;ĂĐĠƐĐŝŵŽͿͬĚĞĐƌĠƐĐŝŵŽĚŽ
;ϯϭϯ͘ϰϱϴͿ
ϯ͘ϰϲϭ
(8.628)
927 ĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞнZ>W
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϰ Lucros ou (-)prejuizos acumulados
ĞƐƉĞƐĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
;Ϯϴ͘ϮϳϱͿ
;ϰϱ͘ϴϱϵͿ dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
ϯ͘ϱϲϱ͘Ϯϳϴ
ϯ͘ϱϱϬ͘ϳϳϭ ;ĐƌĠƐĐŝŵŽͿͬĚĞĐƌĠĐŝŵŽĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞн>W
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
(20.848)
(45.859)
Outras obrigações
24.062
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐDƵƚĂĕƁĞƐŶĂƐĐŽŶƚĂƐĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
Tributárias
(7.426)
75.000
Contratos de mútuo
>ƵĐƌŽƐ;ƉƌĞZĞƐƵůƚĂĚŽĂŶƚĞƐĚŽƐĞĨĞŝƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
;Ϯϴ͘ϮϳϱͿ
;ϰϱ͘ϴϱϵͿ
ĂƉŝƚĂů ũƵŝǌŽͿĂĐƵŵƵ- WĂƚƌŝŵƀ- ;сͿdŽƚĂů;ĂĐĠƐĐŝŵŽͿͬĚĞĐƌĠƐĐŝŵŽ
ĨĞŝƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐůşƋƵŝĚŽƐ
ϭϴ͘ϳϮϬ
Ϯϭ͘ϭϰϵ
ϳϱ͘ϬϬϬ
Ϯϰ͘ϬϲϮ
ƐŽĐŝĂů
ůĂĚŽƐ ŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ ĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞн>W
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
(170)
(122) ^ĂůĚŽĮŶĂůĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϯ
;Ϯϵϴ͘ϵϱϮͿ
ϱϭ͘Ϭϲϵ
ϯ͘ϮϳϬ͘ϬϬϬ
Ϯϴ͘ϯϭϵ ϯ͘Ϯϵϴ͘ϯϭϵ dŽƚĂůĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
18.890
21.271 Ajuste devedores de exercícios anteriores
(2.682)
(2.682) ϮͲĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
;ϵ͘ϱϱϱͿ
;Ϯϰ͘ϳϭϬͿ Lucro ou (-) prejuízo liquido do exercício
(24.710)
(24.710) ϯͲĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽ ůşƋƵŝĚŽ ĂŶƚĞƐ ĚĂ ƉƌŽǀŝƐĆŽ ƉĂƌĂ /Z Ğ ^^>        ;ϵ͘ϱϱϱͿ
;Ϯϰ͘ϳϭϬͿ ^ĂůĚŽĮŶĂůĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϰ
ϯ͘ϮϳϬ͘ϬϬϬ
ϵϮϳ ϯ͘ϮϳϬ͘ϵϮϳ ;ϭнϮнϯͿƵŵĞŶƚŽůşƋƵŝĚŽĚĞĐĂŝǆĂ
>ƵĐƌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
;ϵ͘ϱϱϱͿ
;Ϯϰ͘ϳϭϬͿ Lucro ou (-) prejuízo liquido do exercício
(9.555)
(9.555) ĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂĐĂŝǆĂ
;Ϯϵϴ͘ϵϱϮͿ
ϱϭ͘Ϭϲϵ
>ƵĐƌŽƉŽƌĂĕĆŽĚŽĐĂƉŝƚĂů
;Ϭ͕ϬϬϮϵͿ
;Ϭ͕ϬϬϳϲͿ ^ĂůĚŽĮŶĂůĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ
ϯ͘ϮϳϬ͘ϬϬϬ
;ϴ͘ϲϮϴͿ ϯ͘Ϯϲϭ͘ϯϳϮ ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂĐĂŝǆĂŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽ
Ϯϵϵ͘Ϯϰϵ
Ϯϰϴ͘ϭϴϬ
WĂƵůŽĞƐĂƌĚŽƌŶŽͲ CRC - 1SP171.613
ŽŶƚĂĚŽƌ
sĂƌŝĂĕĆŽŽĐŽƌƌŝĚĂŶŽƉĞƌşŽĚŽ
;Ϯϵϴ͘ϵϱϮͿ
ϱϭ͘Ϭϲϵ
As Demonstrações Financeiras completas acompanhadas
Diretoria
īŽŶƐŽEŽŐƵĞŝƌĂĚĞ&ƌĞŝƚĂƐͲ Diretor Presidente
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂĐĂŝǆĂŶŽĮŶĂůĚŽĂŶŽ
Ϯϵϳ
Ϯϵϵ͘Ϯϰϵ
das Notas Explicativas encontram-se a disposição na sede social.

EŽŐƵĞŝƌĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

ĂůĂŶĕŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ƟǀŽŝƌĐƵůĂŶƚĞ
Bancos conta movimento
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞƐŐĞƌĂů
Tributos a recuperar/compensar
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ƟǀŽƌĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ
Créditos com partes relacionadas
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ
ϭ͘ϯϯϵ
29
88
ϭϭϳ
1.222
ϯ͘ϲϬϮ͘ϴϳϴ
ϯ͘ϲϬϮ͘ϴϳϴ
3.602.878
ϯ͘ϲϬϰ͘Ϯϭϲ

ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ
ĞƐƉĞƐĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
;ϯͿ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
Tributárias
(3)
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂŶƚĞƐĚŽƐĞĨĞŝƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
;ϯͿ
ĨĞŝƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐůşƋƵŝĚŽƐ
;ϭϳϴͿ
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
(190)
ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
12
ZĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
;ϭϴϭͿ
ZĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽĂŶƚĞƐĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂ/ZĞ^^>;ϭϴϭͿ
>ƵĐƌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
;ϭϴϭͿ
>ƵĐƌŽƉŽƌĂĕĆŽĚŽĐĂƉŝƚĂů
;Ϭ͕ϬϬϬϭͿ

CNPJ/MF: 46.155.487/0001-82
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϲĞϮϬϭϱ(Valores em R$ 1,00)
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ WĂƐƐŝǀŽĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽ&ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ
ϭ͘ϱϭϵ WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ
ϮϵϬ͘ϰϰϴ
ϮϵϬ͘ϰϰϴ ϭͲĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
19 Contas a pagar
10.755
10.755 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
(181)
(9.555)
279 Lucros/dividendos a pagar
204.693
204.693 ;нͬͲͿũƵƐƚĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽ
(181)
(9.555)
75000
75000 ;сͿ>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĂũƵƐƚĂĚŽ
Ϯϵϳ Crédito com controladores Mútuos
(181)
(9.555)
ϮϵϬ͘ϰϰϴ
ϮϵϬ͘ϰϰϴ ;ĐƌĠƐĐŝŵŽͿͬĚĞĐƌĠĐŝŵŽĚŽĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞнZ>W
1.222 KƵƚƌĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ
ϱϮ͘ϱϳϳ
ϭϯ͘ϰϱϴ
ϯ͘ϱϲϯ͘ϳϱϵ WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
(39.119)
(313.459)
52.577
13.458 C/C sócios
ϯ͘ϱϲϯ͘ϳϱϵ Obrigações c/c sócios
ϯ͘Ϯϲϭ͘ϭϵϭ
ϯ͘Ϯϲϭ͘ϯϳϮ ;сͿdŽƚĂů;ĂĐĠƐĐŝŵŽͿͬĚĞĐƌĠƐĐŝŵŽĚŽ
3.563.759 WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
(39.119)
(313.459)
3.270.000
3.270.000 ĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞнZ>W
ϯ͘ϱϲϱ͘Ϯϳϴ Capital social
Lucros ou (-)prejuizos acumulados
(8.809)
(8.628) ;ĐƌĠƐĐŝŵŽͿͬĚĞĐƌĠĐŝŵŽĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞн>W
39.119
24.062
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
ϯ͘ϲϬϰ͘Ϯϭϲ
ϯ͘ϱϲϱ͘Ϯϳϴ Outras obrigações
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ
;сͿdŽƚĂů;ĂĐĠƐĐŝŵŽͿͬĚĞĐƌĠƐĐŝŵŽ
>ƵĐƌŽƐ
;Ϯϴ͘ϮϳϱͿ ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐDƵƚĂĕƁĞƐŶĂƐĐŽŶƚĂƐ
39.119
24.062
ĂƉŝƚĂů
;ƉƌĞũƵŝǌŽͿ WĂƚƌŝŵƀ- ĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞн>W
(20.848) ĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
(181)
(298.952)
ƐŽĐŝĂů ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ ŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ dŽƚĂůĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
(7.426)
^ĂůĚŽĮŶĂůĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϰ
ϯ͘ϮϳϬ͘ϬϬϬ
ϵϮϳ ϯ͘ϮϳϬ͘ϵϮϳ ϮͲĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
;Ϯϴ͘ϮϳϱͿ Lucro ou (-) prejuízo liquido do exercício
(9.555)
(9.555) ϯͲĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ϭϴ͘ϳϮϬ ^ĂůĚŽĮŶĂůĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ
ϯ͘ϮϳϬ͘ϬϬϬ
;ϴ͘ϲϮϴͿ ϯ͘Ϯϲϭ͘ϯϳϮ ;ϭнϮнϯͿƵŵĞŶƚŽůşƋƵŝĚŽĚĞĐĂŝǆĂ
(170) Lucro ou (-) prejuízo liquido do exercício
(181)
(181) ĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂĐĂŝǆĂ
(181)
(298.952)
18.890 ^ĂůĚŽĮŶĂůĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ
ϯ͘ϮϳϬ͘ϬϬϬ
;ϴ͘ϴϬϵͿ ϯ͘Ϯϲϭ͘ϭϵϭ ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂĐĂŝǆĂŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽ
297
299.249
;ϵ͘ϱϱϱͿ
sĂƌŝĂĕĆŽŽĐŽƌƌŝĚĂŶŽƉĞƌşŽĚŽ
(181)
(298.952)
Diretoria
īŽŶƐŽEŽŐƵĞŝƌĂĚĞ&ƌĞŝƚĂƐͲ Diretor Presidente
;ϵ͘ϱϱϱͿ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂĐĂŝǆĂŶŽĮŶĂůĚŽĂŶŽ
117
297
;ϵ͘ϱϱϱͿ
As Demonstrações Financeiras completas acompanhadas
;Ϭ͕ϬϬϮϵͿ
ŽŶƚĂĚŽƌ
das Notas Explicativas encontram-se a disposição na sede social.
WĂƵůŽĞƐĂƌĚŽƌŶŽͲ CRC - 1SP171.613

EŽŐƵĞŝƌĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

ĂůĂŶĕŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ƟǀŽŝƌĐƵůĂŶƚĞ
Bancos conta movimento
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞƐŐĞƌĂů
Tributos a recuperar/compensar
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ƟǀŽƌĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ
Créditos com partes relacionadas
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ

ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ
ϭ͘ϯϰϰ
29
93
ϭϮϮ
1.222
ϯ͘ϲϯϴ͘ϳϭϳ
ϯ͘ϲϯϴ͘ϳϭϳ
3.638.717
ϯ͘ϲϰϬ͘Ϭϲϭ

ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ
ĞƐƉĞƐĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
;ϭͿ
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
Tributárias
(1)
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂŶƚĞƐĚŽƐĞĨĞŝƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
;ϭͿ
ĨĞŝƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐůşƋƵŝĚŽƐ
ϳ
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
7
ZĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
5
ZĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽĂŶƚĞƐĚĂƉƌŽǀŝƐĆŽƉĂƌĂ/ZĞ^^>ϱ
>ƵĐƌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
5
>ƵĐƌŽƉŽƌĂĕĆŽĚŽĐĂƉŝƚĂů
-

CNPJ/MF: 46.155.487/0001-82
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϳĞϮϬϭϲ(Valores em R$ 1,00)
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ WĂƐƐŝǀŽĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽ&ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ
ϭ͘ϯϯϵ WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ
ϮϵϬ͘ϰϰϴ
ϮϵϬ͘ϰϰϴ ϭͲĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
29 Contas a pagar
10.755
10.755 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
5
(181)
88 Lucros/dividendos a pagar
204.693
204.693 ;нͬͲͿũƵƐƚĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽ
5
;ϭϴϭͿ
ϭϭϳ Crédito com controladores Mútuos
75000
75000 ;сͿ>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĂũƵƐƚĂĚŽ
5
;ϭϴϭͿ
ϮϵϬ͘ϰϰϴ
ϮϵϬ͘ϰϰϴ ;ĐƌĠƐĐŝŵŽͿͬĚĞĐƌĠĐŝŵŽĚŽĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞнZ>W
1.222 KƵƚƌĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ
ϴϴ͘ϰϭϲ
ϱϮ͘ϱϳϳ C/C sócios
ϯ͘ϲϬϮ͘ϴϳϴ WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
(35.839)
(39.119)
88.416
52.577 ;сͿdŽƚĂů;ĂĐĠƐĐŝŵŽͿͬĚĞĐƌĠƐĐŝŵŽĚŽ
ϯ͘ϲϬϮ͘ϴϳϴ Obrigações c/c sócios
ϯ͘Ϯϲϭ͘ϭϵϳ
ϯ͘Ϯϲϭ͘ϭϵϭ ĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞнZ>W
3.602.878 WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
;ϯϱ͘ϴϯϵͿ
;ϯϵ͘ϭϭϵͿ
3.270.000
3.270.000 ;ĐƌĠƐĐŝŵŽͿͬĚĞĐƌĠĐŝŵŽĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞн>W
ϯ͘ϲϬϰ͘Ϯϭϲ Capital social
Lucros ou (-)prejeizos acumulados
(8.803)
(8.809)
Outras obrigações
35.839
39.119
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
ϯ͘ϲϰϬ͘Ϭϲϭ
ϯ͘ϲϬϰ͘Ϯϭϲ
;сͿdŽƚĂů;ĂĐĠƐĐŝŵŽͿͬĚĞĐƌĠƐĐŝŵŽ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ
>ƵĐƌŽƐ
Patri- ĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞн>W
ϯϱ͘ϴϯϵ
ϯϵ͘ϭϭϵ
;ϯͿ ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐDƵƚĂĕƁĞƐŶĂƐĐŽŶƚĂƐ
ĂƉŝƚĂů
;ƉƌĞũƵŝǌŽͿ
ŵƀŶŝŽ dŽƚĂůĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
- ĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
5
;ϭϴϭͿ
ƐŽĐŝĂů ĂĐƵŵƵůĂĚŽƐ
>şƋƵŝĚŽ ϮͲĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
(3)
^ĂůĚŽĮŶĂůĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ
ϯ͘ϮϳϬ͘ϬϬϬ
;ϴ͘ϲϮϴͿ

ϯ͘Ϯϲϭ͘ϯϳϮ

;ϯͿ
ϯͲĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
(181)
(181)
(178) Lucro ou (-) prejuízo liquido do exercício
^ĂůĚŽĮŶĂůĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ
ϯ͘ϮϳϬ͘ϬϬϬ
;ϴ͘ϲϮϴͿ ϯ͘Ϯϲϭ͘ϭϵϭ ;ϭнϮнϯͿƵŵĞŶƚŽůşƋƵŝĚŽĚĞĐĂŝǆĂ
(190)
ĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂĐĂŝǆĂ
5
;ϭϴϭͿ
Lucro ou (-) prejuízo liquido do exercício
5
5
12 ^ĂůĚŽĮŶĂůĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ
ϭϭϳ
Ϯϵϳ
ϯ͘ϮϳϬ͘ϬϬϬ
;ϴ͘ϴϬϯͿ ϯ͘Ϯϲϭ͘ϭϵϳ ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂĐĂŝǆĂŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽ
;ϭϴϭͿ
sĂƌŝĂĕĆŽŽĐŽƌƌŝĚĂŶŽƉĞƌşŽĚŽ
5
;ϭϴϭͿ
Diretoria
īŽŶƐŽEŽŐƵĞŝƌĂĚĞ&ƌĞŝƚĂƐͲ
Diretor
Presidente
;ϭϴϭͿ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂĐĂŝǆĂŶŽĮŶĂůĚŽĂŶŽ
ϭϮϮ
ϭϭϳ
;ϭϴϬͿ
As Demonstrações Financeiras completas acompanhadas
ŽŶƚĂĚŽƌ
WĂƵůŽĞƐĂƌĚŽƌŶŽͲ CRC - 1SP171.613
;Ϭ͕ϬϬϬϭͿ
das Notas Explicativas encontram-se a disposição na sede social.

EŽŐƵĞŝƌĂWĂƚƌŝŵŽŶŝĂůĞWĂƌƟĐŝƉĂĕƁĞƐ^͘͘

CNPJ/MF: 46.155.487/0001-82
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐĚŽƐĞǆĞƌĐşĐŝŽƐĮŶĚŽƐĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽĚĞϮϬϭϴĞϮϬϭϳ(Valores em R$ 1,00)
ĂůĂŶĕŽWĂƚƌŝŵŽŶŝĂů
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ WĂƐƐŝǀŽĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽ&ůƵǆŽĚĞĂŝǆĂ
ϮϵϬ͘ϰϰϴ
ϮϵϬ͘ϰϰϴ ϭͲĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ƟǀŽŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϭ͘ϯϰϳ
ϭ͘ϯϰϰ WĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ
10.755
10.755 Lucro (prejuízo) líquido do exercício
Bancos conta movimento
29
29 Contas a pagar
3
5
204.693
204.693 ;нͬͲͿũƵƐƚĞƐĚŽƌĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽ
ƉůŝĐĂĕƁĞƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
97
93 Lucros/dividendos a pagar
ϯ
5
75000
75000
ŝƐƉŽŶŝďŝůŝĚĂĚĞƐŐĞƌĂů
ϭϮϱ
ϭϮϮ Crédito com controladores Mútuos
ϯ
5
290.448
ϮϵϬ͘ϰϰϴ ;сͿ>ƵĐƌŽůşƋƵŝĚŽĂũƵƐƚĂĚŽ
Tributos a recuperar/compensar
1.222
1.222 KƵƚƌĂƐŽďƌŝŐĂĕƁĞƐ
;ĐƌĠƐĐŝŵŽͿͬĚĞĐƌĠĐŝŵŽĚŽĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞнZ>W
114.082
88.416
ƟǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
ϯ͘ϲϲϰ͘ϯϴϯ
ϯ͘ϲϯϴ͘ϳϭϳ WĂƐƐŝǀŽŶĆŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞ
(25.666)
(35.839)
Obrigações c/c sócios
114.082
88.416 C/C sócios
ƟǀŽƌĞĂůŝǌĄǀĞůĂůŽŶŐŽƉƌĂǌŽ
ϯ͘ϲϲϰ͘ϯϴϯ
ϯ͘ϲϯϴ͘ϳϭϳ
WĂƚƌŝŵƀŶŝŽůşƋƵŝĚŽ
3.261.200
3.261.197 ;сͿdŽƚĂů;ĂĐĠƐĐŝŵŽͿͬĚĞĐƌĠƐĐŝŵŽĚŽ
Créditos com partes relacionadas
3.664.383
3.638.717 Capital social
3.270.000
3.270.000 ĂƟǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞнZ>W
(25.666)
(35.839)
dŽƚĂůĚŽĂƟǀŽ
ϯ͘ϲϲϱ͘ϳϯϬ
ϯ͘ϲϰϬ͘Ϭϲϭ Lucros ou (-)prejuizos acumulados
(8.800)
(8.803) ;ĐƌĠƐĐŝŵŽͿͬĚĞĐƌĠĐŝŵŽĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞн>W
dŽƚĂůĚŽƉĂƐƐŝǀŽĞƉĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
3.665.730
3.640.061 Outras obrigações
ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚŽZĞƐƵůƚĂĚŽĚŽǆĞƌĐşĐŝŽ
25.666
35.839
ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϴ ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϳ
>ƵĐƌŽƐ;ƉƌĞPatri- ;сͿdŽƚĂů;ĂĐĠƐĐŝŵŽͿͬĚĞĐƌĠƐĐŝŵŽ
ĞƐƉĞƐĂƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
;ϭͿ
;ϭͿ ĞŵŽŶƐƚƌĂĕĆŽĚĂƐDƵƚĂĕƁĞƐŶĂƐĐŽŶƚĂƐ ĂƉŝƚĂů ũƵŝǌŽͿĂĐƵŵƵ25.666
35.839
ŵƀŶŝŽ ĚŽƉĂƐƐŝǀŽĐŝƌĐƵůĂŶƚĞн>W
ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĂƐ
- ĚŽWĂƚƌŝŵƀŶŝŽ>şƋƵŝĚŽ
ƐŽĐŝĂů
ůĂĚŽƐ
>şƋƵŝĚŽ dŽƚĂůĚĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂŝƐ
ϯ
5
Tributárias
(1)
(1) ^ĂůĚŽĮŶĂůĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ
ϯ͘ϮϳϬ͘ϬϬϬ
;ϴ͘ϴϬϵͿ ϯ͘Ϯϲϭ͘ϭϵϭ ϮͲĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞŝŶǀĞƐƟŵĞŶƚŽƐ
ZĞƐƵůƚĂĚŽĂŶƚĞƐĚŽƐĞĨĞŝƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐ
;ϭͿ
;ϭͿ Lucro ou (-) prejuízo liquido do exercício
5
5 ϯͲĂƐĂƟǀŝĚĂĚĞƐĚĞĮŶĂŶĐŝĂŵĞŶƚŽƐ
ĨĞŝƚŽƐĮŶĂŶĐĞŝƌŽƐůşƋƵŝĚŽƐ
ϰ
(7) ^ĂůĚŽĮŶĂůĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ
ϯ͘ϮϳϬ͘ϬϬϬ
;ϴ͘ϴϬϯͿ ϯ͘Ϯϲϭ͘ϭϵϳ
;ϭнϮнϯͿƵŵĞŶƚŽůşƋƵŝĚŽĚĞĐĂŝǆĂ
3
3
ĞƐƉĞƐĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
- Lucro ou (-) prejuízo liquido do exercício
ĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂĐĂŝǆĂ
ϯ
5
ϯ͘ϮϳϬ͘ϬϬϬ
;ϴ͘ϴϬϬͿ ϯ͘Ϯϲϭ͘ϮϬϬ
ZĞĐĞŝƚĂƐĮŶĂŶĐĞŝƌĂƐ
4
7 ^ĂůĚŽĮŶĂůĞŵϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂĐĂŝǆĂŶŽŝŶşĐŝŽĚŽĂŶŽ
ϭϮϮ
Ϯϵϳ
ZĞƐƵůƚĂĚŽůşƋƵŝĚŽŽƉĞƌĂĐŝŽŶĂů
ϯ
5
Diretoria
īŽŶƐŽEŽŐƵĞŝƌĂĚĞ&ƌĞŝƚĂƐͲ Diretor Presidente
sĂƌŝĂĕĆŽŽĐŽƌƌŝĚĂŶŽƉĞƌşŽĚŽ
ϯ
5
ZĞƐƵůƚĂĚŽ ůşƋƵŝĚŽ ĂŶƚĞƐ ĚĂ ƉƌŽǀŝƐĆŽ ƉĂƌĂ /Z Ğ ^^>              ϯ
5
ĂŝǆĂĞĞƋƵŝǀĂůĞŶƚĞĂĐĂŝǆĂŶŽĮŶĂůĚŽĂŶŽ
ϭϮϱ
ϯϬϯ
>ƵĐƌŽĚŽĞǆĞƌĐşĐŝŽ
ϯ
5
As Demonstrações Financeiras completas acompanhadas
>ƵĐƌŽƉŽƌĂĕĆŽĚŽĐĂƉŝƚĂů
ŽŶƚĂĚŽƌ
das Notas Explicativas encontram-se a disposição na sede social.
WĂƵůŽĞƐĂƌĚŽƌŶŽͲ CRC - 1SP171.613

ISEC SECURITIZADORA S.A. - Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários
da 3ª e 4ª Séries da 3ª Emissão da Isec Securitizadora S.A. - Edital de Convocação
Os senhores Titulares de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da 3ª e 4ª Séries da 3ª Emissão da ISEC Securitizadora S.A. (“Emissora”), Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. (“Agente Fiduciário”), e os representantes da Emissora, estão convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária dos Titulares de CRI
(“AGT”), a ser realizada, em primeira convocação, em 2 de maio de 2019, às 10h horas, na Rua Tabapuã, nº 1.123, Itaim
Bibi, CEP 04538-004, Cidade e Estado de São Paulo, a fim de, nos termos dos itens 12.3 e 12.10 do Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 3ª e 4ª Séries da 3ª Emissão da Emissora, conforme aditado (“Termo de Securitização”),
deliberar ou discutir sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Status da segurança de determinados imóveis dados em garantia do CRI (“Imóveis Garantia”) e deliberação a respeito de eventuais providências, como a contratação de prestador de
serviço para garantir a segurança dos respectivos imóveis; 2. Status da formalização da comercialização de determinados Imóveis Garantia, e os próximos passos para amortização do CRI; 3. Uma vez formalizada a comercialização acima
mencionada, tomar conhecimento do status e deliberação, conforme o caso, sobre eventual estratégia jurídica para a
execução de outros Imóveis Garantia; 4. Status e conhecimento a respeito da averbação na matricula número 91.879
do 5º Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da cidade de São Paulo, SP a respeito da indisponibilidade da unidade
nº 1110 do empreendimento imobiliário Vip Augusta; 5. Autorizar a Emissora e o Agente Fiduciário, em razão das deliberações tomadas pelos Titulares dos CRI acima, para que pratiquem todos os atos necessários ao seu cumprimento. A
Secutirizadora deixa registrado, para fins de esclarecimento, que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares do CRI que representem no mínimo, a 1/4 (um quarto) dos CRI em circulação e, em segunda convocação com qualquer número, sendo válidas as deliberações tomadas pela simples dos Titulares dos CRI presentes à assembleia, ressalvado os demais quóruns específicos estabelecidos no Termo de Securitização. Os titulares dos CRI poderão se fazer representar na assembleia por procuração, emitida por instrumento público ou particular, acompanhada de
cópia de documento de identidade do outorgado, bem como todos e demais documentos necessários para a verificação
dos poderes, inclusive, mas não exclusivamente, regulamentos de fundos e contrato social de gestores destes fundos. Todas as procurações devem ser apresentadas com o reconhecimento de firma ou abono bancário do signatário. Para que
a verificação de quórum seja feita com certa celeridade e de forma eficaz, solicitamos que os instrumentos de mandato
com poderes para representação e voto na referida assembleia sejam encaminhados à Securitizadora e ao Agente Fiduciário: (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e ger1.agente@oliveiratrust.com.br; ou (ii) enviados diretamente à
Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com, pelo menos, 48 (quarenta e oito) horas de antecedência em
relação à data de realização da assembleia, devendo apresentar-se com 30 (trinta) minutos de antecedência, munidos
dos documentos acima mencionados. São Paulo, 9 de abril de 2019. Isec Securitizadora S.A

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 0124995-67.2009.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Sani Pereira
Quinzani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a REI DAS FACHADAS E EMPREITEIRA S/C LTDA (CNPJ.04.607.906/
0001-20), que CONDOMINIO EDIFICIO DONA VERIDIANA lhe ajuizou uma ação de PROCEDIMENTO COMUM,
objetivando a rescisão do contrato firmado entre as partes ante a inadimplência da empresa-ré, condenando-a
a restituir à autora a quantia de R$11.600,00, a ser atualizado até a data do efetivo pagamento, assim como a
condenação da ré ao pagamento da quantia de R$2.300,00, referente a multa estipulada na cláusula décima
segunda do contrato, que deverá ser corrigido, além da multa de 10% do valor do contratado a titulo de perdas
e danos, somado as custas processuais e honorários advocatícios. Estando a ré em lugar ignorado, expede-se
edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação,
a ré será considerada revel, ocasião em que será nomeado curador especial (artigo, 257, IV, CPC). Será
o edital, afixado e publicado. NADA MAIS.Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de março de 2019.

AULO - FORO REGIONAL III - JABAQUARA - 2ª VARA DA
onso Celso, nº 1065 - Vila Mariana - CP 04119FAMÍLIA E SUCESSÕES
062 - fone: (11) 5574.0355 - São Paulo - SP - E-mail: jabaquara2fajm@tjsp.jus.br
EDITAL para CONHECIMENTO de TERCEIROS, expedido nos autos de INTERDIÇÃO
de DAVI JUN NAKAHARA, requerido por EDNA EIKO NAKAHARA - Processo nº
101 6 0 9 7 - 5 9 . 2 0 1 7 . 8 . 2 6 . 0 0 0 3 . O M M Ju i z d e D i r e i t o d a 2 ª Va ra d a Fa m í l i a e
Sucessões do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de São Paulo, Dr. RICARDO
ANDERS DE ARAUJO, na forma da lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital
virem ou dele conhecimento tiverem que por SENTENÇA proferida em 29/01/
2019, foi DECRETADA a INTERDIÇÃO de DAVI JUN NAKAHARA, CPF 051.192.95878, declarando-o ABSOLUTAMENTE INCAPAZ de exercer pessoalmente os atos da
vida civil. Causa da Interdição: Por tador de “CID (10) = F.84.0 (autismo infantil)”.
Limites da curatela: ilimitada. Nomeando-se com CURADORA em CARÁTER
DEFINITIVO, a Sra. EDNA EIKO NAKAHARA. O presente edital será publicado por
três vezes, com intervalo de dez dias e afixado na forma da lei. Nada mais. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de março de 2019.
30/03

- 10 e

20/04

10, 11 e 12

FORO REGIONAL X - IPIRANGA - 3ª VARA CÍVEL - Rua Agostinho Gomes, 1455 - 1º andar - sala
100 - Ipiranga - CEP 04206-000 - Fone: (11) 2274-8524 - São Paulo-SP - E-mail: ipiranga3cv@tjsp.jus.br
- Exequente: ANDRÉ ROCHA DE SOUZA - Executado: MÁRCIA CRISTINA DE CAMARGO SERRANO - EDITAL de INTIMAÇÃO - Prazo de 01 (um) mês - Processo nº 0005187-32.2018.8.26.0010. O
MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr. CARLOS
ANTONIO DA COSTA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MÁRCIA CRISTINA DE CAMARGO
SERRANO, CPF 100.691.328-95, que nos autos da ação de PROCEDIMENTO COMUM em fase de
CUMPRIMENTO de SENTENÇA, encontrando-se a requerida, doravante executada, em lugar incerto e não sabido, e em observância ao artigo 513, § 2º, inciso IV, foi determinada sua INTIMAÇÃO por
edital para, no prazo de até 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
liquidar o débito exequendo de R$ 19.963,07 (29/08/2018) atualizado monetariamente (tabela do
TJSP) a partir de agosto de 2018 e acrescido dos juros de mora legais (12% ao ano) a partir de setembro
de 2018 e até o efetivo pagamento, ficando advertida de que, transcorrido tal prazo (de 15 dias) sem o
pagamento voluntário, será automaticamente iniciado o prazo de 15 (quinze) dias para, querendo, apresentar
impugnação independentemente de penhora ou de nova intimação (NCPC, art. 525), e que não ocorrendo
pagamento voluntário (no prazo de 15 dias previsto no art. 523, "caput" do NCPC), o débito será acrescido
de multa de 10% (dez por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523,
§ 1º, 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 20 de fevereiro de 2019. Eu, Gustavo MartimMoreno, Escrevente
Técnico Judiciário, revisei. Eu, Juliana Tande Higa, Escrivã Judicial I, conferi.
09 e 10/04
COMARCA DE SÃO PAULO - FORO CENTRAL -13ª VARA CÍVEL - Praça João
Mendes s/nº - 8º andar - salas nº 811/813 - Centro - CEP 01501-900 - Fone:
2171.6125 - São Paulo-SP - E-mail: sp13cv@tjsp.jus.br - EDITAL de INTIMAÇÃO.
Prazo: 20 dias - Proc. nº 1015607-42.2014.8.26.0100. A Dra. TONIA YUKA KÔROKU,
MMª Juíza de Direito da 13ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo,
Capital, na forma da lei. FAZ SABER a JOSÉ CARLOS DE CARVALHO (RG 5.937.461;
CPF 652.554.538-20), atualmente em lugar incerto e não sabido, que pelo presente,
expedido nos autos de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por ICOMON
TECNOLOGIA LTDA., fica INTIMADO, para, no prazo de 15 dias, a fluir após os
20 dias supra, PAGAR o DÉBITO de R$3.039,28(maio/2018), a ser atualizado e
acrescido das cominações legais, SOB PENA de ACRÉSCIMO de MULTA de 10%
e de HONORÁRIOS de 10% (art. 523, § 1º do CPC/2015), os quais incidirão sobre
o restante, caso pague parcialmente, prosseguindo-se o feito com a penhora de
bens e avaliação; e CIENTE que não pagando e independentemente de penhora
ou nova intimação deverá apresentar a IMPUGNAÇÃO. Será o presente afixado
e publicado na forma da lei. São Paulo, aos 18 de março de 2019.
09 e 10/04

RAICHER LEILÕES GESTOR DE LEILÕES, através do Leiloeiro contratado SAMI RAICHER - Leiloeiro
Oficial, inscrito na JUCESP930, com endereço comercial na Rua Padre João Manuel, 222 – Sala 10.108 –
10ª andar -Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pela credora fiduciária TRENTO
INCORPORADORA LTDA., empresa devidamente inscrita no CNPJ n.º 09.158.901/0001-80, com sede
na Alameda Jauaperi, 299 – Moema, São Paulo - SP – CEP: 04523-010, nos termos do Instrumento
Particular de Contrato de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia
e Outros Pactos, datado de 27/12/2017, devidamente registrado sob nº R4 na matrícula nº 217.373, no qual
figuram como fiduciantes CHARLES KALY DA SILVA, brasileiro, casado, operador, portador da Cédula
de Identidade com RG nº 36.642.338-1-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 989.179.004-53 e JANETE
CEZARIO FERREIRA DA SILVA, brasileira, casada, do lar, portadora da Cédula de Identidade com
RG nº 33.118.092-3-SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob nº 223.886.848-89, ambos residentes e domiciliados
na Rua do Centeio, nº 576, Loteamento Industrial, Jardim Perola, Santa Bárbara D´Oeste/SP, CEP:
13.454-002, levará à PÚBLICO LEILÃO, de modo presencial nos termos da Lei nº. 9.514/97, artigo 27 e
parágrafos, no dia25/04/2018às 10h00min, no escritório do leiloeiro sito á Rua Padre João Manuel, 222 –
Sala 10.108 – 10ª andar -Jardim Paulista – São Paulo/SP em PRIMEIRO LEILÃO, comlance mínimo igual ou
superiora R$519.678,35(quinhentos e dezenove mil e seiscentos e setenta e oito reais e trinta e cinco
centavos)o imóvel abaixo descrito e caracterizado com propriedade consolidada em nome dos credores
fiduciários, constituídoporIMÓVEL:Apartamento nº 186, localizado no 18º pavimento do
empreendimento denominado “PREMIATTO SACOMÃ”, situado na Avenida Arroio Grande, nº 517,
no 18º subdistrito - Ipiranga, com a área real privativa total de 67,010m2, área real de uso comum de
51,651m2, (incluída a área referente a 01 vaga para estacionamento de 1 automóvel de passeio, em
lugar individual e indeterminado na garagem coletiva do empreendimento, situada no 1º ou 2º
subsolo, operada, se necessário, com o auxílio de manobrista), área real total de 118,661m2, o
coeficiente de proporcionalidade de 0,0070071 e a fração ideal de terreno de 16,863m2. O terreno
constituído pelos lotes 7, 8 e 9 da quadra 12 da Vila Conde do Pinhal, Moinho Velho, no qual está
construído o referido empreendimento, encerra a área remanescente de 2.406,58m2 OBSERVAÇÃO:
IMÓVEL OCUPADO, DESOCUPAÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE NOS TERMOS DO ART. 30 DA
LEI nº 9.514/97; Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde jádesignado o dia 30/04/2019às 10h00min,
no mesmo local, a realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$493.637,28
(quatrocentos e noventa e três mil e seiscentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos)e,
nesteserá aceito o maior lance oferecido ao imóvel, desde que igual ou superior a somatória do valor da dívida
reajustada até aquela data, acrescidas das despesas, dos encargos legais e contratuais, dos tributos, das
despesas condominiais eventualmente em aberto, inclusive do imposto de transmissão recolhido para a
consolidação da propriedade, despesas com edital e leilão; o bem será vendido, observada a Convenção de
Condomínio vigente no condomínio onde situa-se o imóvel relacionado, aquem maior lance oferecer, pelo
valor maior ou igual o estipulado para o imóvel, reservando-se ao comitente vendedor, o direito de retirar,
liberar ou não o bem pelo maior preço alcançado por intermédio do leiloeiro. A venda será efetuada “ad corpus”
e no estado de conservação que se encontra. O interessado deverá efetuar o pagamento do arremate à vista
e, a comissão do leiloeiro correspondente é 5% sobre o valor do arremateàvista no ato do leilão. A total
responsabilidade deste leilão, bem como valores, datas e produto é de total responsabilidade do comitente
vendedor, isentado o leiloeiro e a organização de leilões de quaisquer responsabilidades. As demais condições
obedecerão ao que regula o Decreto nº. 21.981 de 19 de outubro de 1.932 com as alterações introduzidas pelo
decreto nº. 22.427 de 1º de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial - Informações (11)
3578-1318 e ou e-mail do Leiloeiro: raicher@gmail.com.
03, 10 e 22/04/19

1ª VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS
Praça João
Mendes s/nº - Sala 1805 - Centro - CEP 01501-900 - Fone: (11) 2171-6505 São Paulo-SP - E-mail: sp1falencias@tjsp.jus.br - Horário de Atendimento ao
Público: das 12h30min às19h00min - EDITAL de CITAÇÃO. Prazo: 20 dias.
Proc. 1044169-56.2017.8.26.0100. O Dr. JOÃO DE OLIVEIRA RODRIGUES
FILHO, MM Juiz de Direito da 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais
da Capital, na forma da lei. FAZ SABER à H.GUEDES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. (CNPJ60.873.809/0001-50, que METALÚRGICA
PHOENIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., lhe ajuizou um PEDIDO DE FALÊNCIA por ser credora de R$6.558,42 (maio/2017), representada por duplicata
vencida, não paga e protestada. Estando o representante legal da ré em lugar
ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL para que em 10 dias, a fluir após
os 20 dias supra, CONTESTE a ação, PODENDO DEPOSITAR o valor total do
crédito, acrescido de juros, correção monetária e honorários fixados em 10%
(art. 98, § único da Lei 11.191/05), SOB PENA de DECRETAÇÃO da FALÊNCIA.
Será o edital, afixado e publicado. São Paulo, 27 de fevereiro 2019.
09 e 10/04
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS INTERESSADOS, COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, expedido nos autos
do PROC. Nº 1044248-45.2018.8.26.0053. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara 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 Municipio de São Paulo move uma Desapropriação Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941 de Desapropriação contra Aro Kanashiro, objetivando o imóvel da
travessa Jaime Frazer, s/nº lote 3 Furnas, São Paulo/SP, matrícula 154884, do 15º CRI, contribuinte nº 228.093.0003-6,
declarado de utilidade pública pelo decreto municipal nº 54324, de 09/09/2013, para implantação de centro de educação infantil
- CEI. 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 26 de março de 2019.
[9,10]
Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0009208-06.2017.8.26.0004. O Dr. Rodrigo de Castro
Carvalho, Juiz de Direito 2ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa /SP, etc... Faz saber a JOSÉ EDUARDO
ROV EDA FANTI, inscrito no CPF/MF sob nº 768.994.038 -20) que CAROÁ EDUCACIONAL S/C LTDAlhes
ajuizou uma Ação de Procedimento Comum ora em fase de Cumprimento de Sentença. Encontrando-se o
executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que efetue
o pagamento do débito de R$ 85.248,94, devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive
advertindo-os de que, em caso de descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de
honorários de advogado de 10%, do artigo 523 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. São Paulo, 01 de abril de 2019.
10 e 11/04

Edital de Intimação. Prazo de 20 dias. Processo nº 0008612-85.2018.8.26.0004. O Dr. Carlos Bortoletto
Schmitt Corrêa, Juiz de Direito 2ª Vara Cível do Foro Regional da Lapa /SP, etc... Faz saber a ANDRÉ LUIZ
KRATINA, (R.G. nº 10.786.802-7 e C.P.F./M.F. nº 185.071.778-83) que INSTITUTO MAGNO DE EDUCAÇÃO
lhes ajuizou uma Ação Monitória ora em fase de Cumprimento de Sentença, referente ao não pagamento do
cheque, devolvido por falta de fundos. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua Intimação por Edital, para que efetue o pagamento do débito de R$ 16.517,78 em junho de 2018,
devidamente corrigido, no prazo de 15 (quinze) dias, inclusive advertindo-os de que, em caso de
descumprimento, será acrescida a multa de 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10%, Nos
termos dos artigos 513, § 2º, inc. IV e 523 do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. São Paulo, 29 de março de 2019.
10 e 11/04

EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 1064574-50.2016.8.26.0100. A Dra. Adriana Sachsida Garcia,
Juiz de Direito 34ª Vara Cível da Capital /SP, etc. Faz saber a CHICCO ALIMENTOS E ESPECIARIAS
EIRELI (CNPJ nº 23.060.428/0001- 25) que SIMARIO LIMA BATISTA ME lhes ajuizou uma Ação Monitória
para cobrança da quantia de R$ 26.235,00, referente a nota fiscal nº 3288. Estando a ré em lugar ignorado,
expede-se o presente edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de
custas e honorários advocatícios) ou ofereça embargos, sob pena de conversão do mandado inicial em
mandado executivo, (art. 1102 do CPC). Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em
que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de fevereiro de
2019.
10 e 11/04

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 1013543-82.2016.8.26.0005 O (A) MM.
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a).
Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ADENILTON CORDEIRO DE
SOUZA, Brasileiro, Gerente de Vendas, RG 34065398x, CPF 295.099.598-55, que lhe foi proposta uma ação
de Procedimento Comum Cível por parte de Colégio Inovação S/c Ltda, objetivando o recebimento de R$
950,42 (07/2016), referente ao contrato de Prestação de Serviços Educacionais celebrado entre as partes, em
favor da filha do réu Isabella Maia Cordeiro, referente ao Curso Jardim II–Educação Infantil, para o ano letivo
de 2015, e não honrado pelo réu. 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 (quinze) 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,
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de abril de 2019.
10 e 11/04

São Paulo, quarta-feira, 10 de abril de 2019
Cartonifício Valinhos S.A.
CNPJ: nº 45.992.476/0001-94
Convocação
Convocamos os acionistas para AGO, a realizar-se dia 29/04/19, às 15h, na sede, qual deliberará sobre
a seguinte ordem do dia: 1) Exame, discussão e votação do Balanço Patrimonial e Demonstrações
Financeiras do Exercício findo de 2018; 2) Eleição da diretoria; 3) Outros assuntos.

AcessoPar Investimentos e Participações S.A. - CNPJ/MF nº 20.430.599/0001-00 - NIRE nº 35.30.046628-4
Edital de Convocação para AGOE
Convocamos os acionistas da Companhia para se reunirem em AGOE a serem realizadas no dia 17/04/19, às 8h30, na sede, para
seguinte Ordem do Dia: a) em sede de AGO: (i) apreciação do relatório anual da administração e tomar as contas da administração,
examinar, discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/2018, acompanhados do parecer
emitido pelos auditores independentes; (ii) destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/2018; e (iii) remuneração anual
dos administradores para o exercício de 2019; e b) em sede de AGE: (i) eleição do Conselho de Administração da Companhia; e (ii)
consolidação do Estatuto Social da Companhia. Gustavo Heilberg, na forma do “caput” do Artigo 123, da Lei 6.404/76 e do Artigo 9º
do Estatuto Social da Companhia.
Acesso Soluções de Pagamento S.A. - CNPJ/MF nº 13.140.088/0001-99 - NIRE nº 35300469844
Edital de Convocação para AGOE
Convocamos os acionistas da Companhia para se reunirem em AGOE a serem realizadas no dia 17/04/19, às 8h, na sede, para seguinte
Ordem do Dia: a) em sede de AGO: (i) apreciação do relatório anual da administração e tomar as contas da administração, examinar,
discutir e votar as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/18, acompanhados do parecer emitido pelos
auditores independentes; (ii) destinação do resultado do exercício social findo em 31/12/18; e (iii) remuneração anual dos administradores
para o exercício de 2019; e b) em sede de AGE: (i) eleição do Conselho de Administração da Companhia; (ii) alteração do Artigo 21 do
Estatuto Social; e (ii) consolidação do Estatuto Social, em razão das alterações feitas pela aprovação das matérias tratadas na Ordem
do Dia. Gustavo Heilberg, na forma do “caput” do Artigo 123, da Lei 6.404/76 e do §1º do Artigo 12 do Estatuto Social da Companhia.

VIGOR ALIMENTOS S.A.
CNPJ 13.324.184/0001-97 • NIRE 35.300.391.047 • Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Vigor Alimentos S.A. (“Companhia”) convocados a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia no dia 30/04/2019, em primeira convocação às 11h00 e em segunda às 11h30, na sede social da Companhia, situada na Rua Joaquim
Carlos, 396, 1º andar, Brás, CEP 03019-900, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) apreciar o relatório da administração, as contas dos
administradores, as demonstrações financeiras e o relatório dos auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018;
(ii) deliberar sobre a destinação do lucro líquido referente ao exercício social encerrado em 31/12/2018; (iii) fixar a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2019; e (iv) outros assuntos de interesse dos acionistas presentes e da Companhia.
São Paulo, 8 de abril de 2019. Antonio Suarez Lara - Presidente do Conselho de Administração. A Administração da Vigor Alimentos S.A.

BAUMER S.A.
Companhia Aberta
CNPJ nº 61.374.161/0001-30 - NIRE 35.300.027.213
Convocação para Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária
Ficam os acionistas da Baumer S.A. convocados para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária,
a serem realizadas conjuntamente no dia 26 de abril de 2019, às 16h30, na sede social, situada na
Avenida Prefeito Antonio Tavares Leite, nº 181, Mogi Mirim - SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: I - Assembleia Geral Ordinária: (1) exame, discussão e votação do Relatório da Diretoria,
Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras previstas em lei, e Parecer da Auditoria,
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018; (2) destinação do lucro líquido do exercício e a
distribuição de dividendos; (3) fixação da remuneração anual dos membros da Diretoria; (4) Exame,
discussão e votação da política de remuneração variável; (5) eleição dos membros do Conselho Fiscal;
(6) eleição dos membros do Conselho de Administração; II - Assembleia Geral Extraordinária:
(7) reorganização de alguns de seus negócios entre as empresas já controladas pela Baumer S.A.
Mogi Mirim, 08 de abril de 2019
Ruy Salvari Baumer, Vice-Presidente do Conselho de Administração

Avante.com.vc Soluções e Participações S.A.

CNPJ/MF nº 15.562.467/0001-00 – NIRE 35.300.451.520
Edital de Convocação – Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Srs. acionistas a se reunirem em AGE, a ser realizada, em 1ª convocação, no dia 25/04/2019, às
10h00, na sede da Companhia, a fim de deliberarem sobre a Ordem do Dia: (i) (A) retificação da Ata de AGE da Companhia,
realizada em 26/02/2019, para ajustar as deliberações tomadas nos itens “5.(i).3 Registro para Negociação e/ou Custódia”,
“5.(i).7 Remuneração”, “5.(i).11 Subscrição”, e “5.(i).12 Integralização” e fazer constar corretamente (i) a forma de registro
para negociação e/ou custódia das debêntures, (ii) a forma de remuneração das debêntures, (iii) a forma de subscrição
das debêntures; (iv) a forma de integralização das debêntures; (B) ratificação das demais deliberações aprovadas na AGE
26/02/2019; (ii) alteração do objeto social da Companhia e a consequente alteração do Artigo 3º do Estatuto Social da
Companhia; (iii) 4ª emissão pública de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, em
série única, para distribuição pública com esforços restritos, da Companhia (“Debêntures” e “4ª Emissão”), nos termos
do Artigo 59 da Lei 6.404/76, conforme alterada, bem como sobre a oferta pública de distribuição das Debêntures, com
esforços restritos de distribuição, nos termos da Instrução CVM 476/09 (“Oferta Restrita”); e (iv) autorização para que a
Diretoria da Companhia pratique todos os atos necessários à formalização, efetivação e administração das deliberações
dos itens (i) a (iii) acima, inclusive negociar e firmar quaisquer instrumentos, contratos, aditamentos e documentos
relacionados à 3ª Emissão Privada de Debêntures Simples, com Garantia Flutuante, em Série Única, da Companhia, à 4ª
Emissão e à Oferta Restrita.
(09, 10 e 11/04/2019)

Engineering do Brasil S.A.
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Gaia Agro Securitizadora S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF nº 14.876.090/0001-93 - NIRE: 35.300.418.514
Edital de Convocação de Assembleia Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis
do Agronegócio da 1ª e da 2ª Séries da 17ª Emissão da Gaia Agro Securitizadora S.A.
A Gaia Agro Securitizadora S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.876.090/0001-93 (“Emissora”), pelo presente edital de
convocação, nos termos da Cláusula 14 do Termo de Securitização firmado em 21 de março de 2017, convoca os Srs. Titulares
dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio da 1ª e da 2ª Séries da 17ª Emissão da Emissora (“CRA”), a reunirem-se em
Assembleia Geral de Titulares dos CRA, a se realizar, em primeira convocação, no dia 25 de abril de 2019, às 10 horas e 30
minutos na sede da Emissora, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Ministro Jesuíno Cardoso, nº
633, 8º andar, conjunto 82, sala 1, Vila Nova Conceição, CEP 04.544-051 para deliberar sobre (i) autorizar a alteração da Cláusula
Primeira – Das Definições do Termo de Securitização, subitem 1.1, “Contrato de Compra e Venda” para incluir a previsão de
que estes instrumentos poderão ser firmados de modo manuscrito ou digitalmente, certificados ou não por tecnologia ICP-Brasil,
passando a constar a seguinte redação para sua completa definição: “Contrato de Compra e Venda: significa o contrato de
compra e venda de Insumos, firmados de modo manuscrito ou digitalmente, certificados ou não por tecnologia ICP-Brasil,
celebrado por Devedores e a Cedente, por meio do qual a Cedente obriga-se a entregar Insumos aos Devedores e os Devedores
obrigam-se a adquirir referidos Insumos em quantidade e valores mínimos pré-estabelecidos, aos quais encontram-se vinculados,
conforme os Devedores, as Hipotecas, as CPR-F e/ou os CDCA, a título de garantia, exceto os contratos de compra e venda de
Insumos com prazo de vencimento inferior a 90 (noventa) dias, que não possuem garantia.” (grifamos o trecho de alteração);
(ii) caso ocorra aprovação do item (i) retro, aprovar a Emissora e o Agente Fiduciário a adotarem as providências que se fizerem
necessárias para dar efeito à deliberação, inclusive procederem aos aditamentos dos Documentos da Operação. Os Titulares
dos CRA que se fizerem representar por procuração, deverão entregar o instrumento de mandato, com poderes específicos para
representação na Assembleia Geral de Titulares dos CRA na sede da Emissora com, pelo menos, 24 (vinte e quatro) horas de
antecedência da referida assembleia. Sem prejuízo, em benefício do tempo, os Titulares dos CRA deverão encaminhar os
documentos comprobatórios de sua representação para o e-mail fiduciario@planner.com.br. São Paulo, 05 de abril de 2019.
GAIA AGRO SECURITIZADORA S.A.

Edital de Intimação. Prazo: 20 dias. Processo nº 0837448-10.1996.8.26.0100. A Dra. Celina Dietrich Trigueiros Teixeira Pinto, Juíza
de Direito da 15ª Vara Cível do Foro Central da Capital/SP, Faz Saber a Maurício Pontes Aguiar (CPF. 075.198.968-11), que nos
autos da ação de Execução, ajuizada por FMU - Faculdades Metropolitanas Unidas - Associação Educacional, procedeu-se o
arresto/penhora sobre as quantias bloqueadas judicialmente de R$ 852,65 e R$ 5,23. Estando o executado em local ignorado,
foi deferida a intimação da conversão do arresto em 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, afixado e publicado na
forma da lei. SP, 08/06/2018.
10 e 11 / 04 / 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.PROCESSO Nº 1000503-05.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 19ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). CAMILA RODRIGUES
BORGES DE AZEVEDO, na forma da Lei, etc.Faz Saber a PASCAL BRANDALISE, CPF/MF. 052.442.53964, que BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A atual razão social CCB BRASIL - CHINA
CONSTRUCTION BANK (BRASIL) MÚLTIPLO S/A, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial,
para cobrança de R$ 278.237,18 (09/01/2017), referente ao saldo devedor da Cédula de Bancário nº 1237759.
Estando o executado em lugar ignorado, expede-se o edital para que em 03 dias, pague o débito atualizado,
podendo, no prazo de 15 dias, opor embargos, sendo que, nesse prazo, reconhecendo o crédito da exequente,
poderá comprovar o depósito de 30%, incluindo custas e honorários e requerer o pagamento em até seis
parcelas mensais corrigidas, sob pena de penhora, prazos estes a fluir após os 20 dias, ficando advertida de que
no 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 20 de março de 2019. 09 e 10/04

J o r n a l O DIA SP
jornalodiasp@terra.com.br

Não há conflito entre
Senado e Câmara, diz
Maia sobre pacote
anticrime
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEMRJ), disse que poderá “incorporar” o pacote anticrime que já tramita
no Senado. O projeto da senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) é
idêntico ao apresentado pelo governo federal à Câmara. Sua
tramitação no Senado busca acelerar a discussão do tema no Congresso, uma vez que os deputados têm priorizado a reforma da Previdência.
“Se o Senado votar antes, não tem problema. Incorpora aqui e
logo em seguida vota no plenário da Câmara. Se a Câmara votar
antes, o Senado continua seu trabalho depois. Não tem conflito
entre o Senado e a Câmara”, disse Maia. Ele acrescentou, inclusive,
que a própria senadora o consultou antes de tomar a iniciativa. “Eu
disse que não [haveria problema], que o projeto era importante, que
o tema era importante. Se o Senado votar na frente, ótimo. A gente
vai continuar nosso trabalho, vai ajudar a gente a avançar o mais
rápido possível. [O debate nas duas casas] é bom, vai inclusive
construindo consenso”.
Maia esteve em uma reunião do ministro da Justiça e Segurança
Pública, Sergio Moro, com o grupo de trabalho do pacote anticrime,
na Câmara. Maia deixou o local após a apresentação do ministro,
antes dos debates sobre o assunto. Moro saiu cerca de uma hora
depois.
O pacote apresentado pela senadora Eliziane Gama (CidadaniaMA) é, assim como o que está na Câmara, composto de três projetos. O primeiro, relatado por Marcos do Val (Cidadania-ES), propõe
alterações nos códigos Penal e de Processo Penal; outro tipifica o
crime de caixa 2 no Código Eleitoral, e será relatado por Marcio Bittar
(MDB-AC). O terceiro projeto do pacote determina que o julgamento de crimes comuns relacionados às eleições seja feito pela Justiça
comum, inclusive o de caixa 2. Esse último será relatado por Rodrigo
Pacheco (DEM-MG). (Agencia Brasil)

