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BC projeta PIB próximo da
estabilidade no segundo trimestre
Bolsonaro revoga decreto de
armas e publica novas regras
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Vendas do Tesouro Direto
atingem R$ 5,8 bilhões em maio
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General
brasileiro diz
que combate
ao ebola é
“prioridade
máxima”
O general brasileiro Elias
Rodrigues Martins Filho, que
comanda a Missão das Nações
Unidas na República Democrática do Congo (Monusco), diz
que as ações para maximizar o
combate ao vírus ebola no país
são uma prioridade.
“Uma crise dessas [do vírus] pode causar muito mais
mortes do que os próprios
combates na região. Página 3

Previsão do Tempo
Quarta: Sol com
aumento de nuvens ao longo do
dia. À noite ocorrem pancadas de
chuva.

Manhã

Tarde

Fonte: Climatempo

DÓLAR
Comercial
Compra: 3,84
Venda:
3,84
Turismo
Compra: 3,69
Venda:
4,00

EURO
Compra: 4,37
Venda:
4,37

OURO
Compra: 161,50
Venda: 196,00

28º C
16º C

Noite
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O Uruguai viveu na terçafeira (25) uma paralisação geral de trabalhadores. Durante
24 horas, funcionários do setor público e privado param
suas atividades em apoio
aos empregados da empresa
MontevideoGas, subsidiária da
Petrobras no país, em conflito
há meses.
Diversos serviços foram
afetados pela paralisação. A
União Nacional de Trabalhadores do Transporte (Unott)
decidiu parar, afetando linhas
de ônibus urbanos e interestaduais. A paralisação começou no fim da tarde de segunda-feira (24).
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Executivo, Legislativo e
Judiciário assinam pacto
pela infância

Executivo, Legislativo e Judiciário
Com a missão de reduzir a res, o Pacto Nacional pela Privulnerabilidade social e garan- meira Infância. A intenção é
tir direitos das crianças, foi unir esforços para dar efetivifirmado na terça-feira (25), dade a direitos que, embora
em Brasília, pelos Três Pode- previstos em lei, não são asse-

gurados aos brasileiros com
menos de 6 anos de idade, faixa etária considerada fundamental para o desenvolvimento de uma criança. A iniciativa
é organizada pelo Conselho
Nacional de Justiça (CNJ).
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ,
Dias Toffoli, ressaltou que ainda há milhões de crianças em
condições de vulnerabilidade
socioeconômica e institucional, o que compromete a garantia dos direitos “à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, ao
lazer, ao respeito, à liberdade
e proteção contra formas de
negligência”. Segundo ele, investir na infância é fundamental para evitar impactos negativos no futuro de jovens e
adultos.
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tre deste ano, o PIB caiu 0,2%.
“Essa interrupção fica nítida quando se adota perspectiva um pouco mais longa, que
sugere ter havido uma mudança na dinâmica da economia
após o segundo trimestre de
2018. Sob essa perspectiva, a
recuperação da atividade econômica, que ocorria em ritmo
gradual até então, perdeu ímpeto. Após leve recuo no primeiro trimestre de 2019, em decorrência dessa perda de dinamismo e de alguns choques pontuais, o PIB deve apresentar desempenho próximo da estabilidade no segundo trimestre”, diz
o Copom, na ata.
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Governo de São Paulo se
reúne com promotores
da Fórmula 1
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Por 3 votos a 2, Segunda
Turma do STF nega
liberdade a Lula
Por 3 votos a 2, a Segunda
Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu NA terçafeira (25) negar pedido de liberdade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O colegiado julgou um ha-

beas corpus no qual a defesa de
Lula pediu que fosse declarada a
suspeição do então juiz Sergio
Moro no julgamento do caso do tríplex no Guarujá (SP) com base nas
supostas mensagens divulgadas
pelo siteThe Intercept. Página 4

Venezuelanos e haitianos
lideram matrículas novas na
Rede Municipal de Ensino
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Esporte

Brasil chega ao torneio na
Alemanha com oito duplas e
atuais líderes do ranking
O Campeonato Mundial
de vôlei de praia 2019 começa nesta semana, a partir de sexta-feira (28), em
Hamburgo (Alemanha). E o
Brasil chega embalado para
o principal torneio da temporada, que é realizado apenas a cada dois anos. Serão
oito duplas do país em
ação – quatro em cada gênero –, dez atletas que já
medalharam anteriormente
e com a dupla número 1 do
ranking internacional na
atualidade: Ágatha/Duda.
O país será representado no naipe masculino por
Ana
Patrícia/Rebecca
(MG/CE), Ágatha/Duda
(PR/SE), Fernanda Berti/
Bárbara Seixas (RJ) e Maria Elisa/Carol Solberg
(RJ). No torneio masculino, defendem o Brasil Alison/Álvaro Filho (ES/PB),
André Stein/George (ES/
PB), Evandro/Bruno Schmidt (RJ/DF) e Pedro Solberg/Vitor Felipe (RJ/PB).
Cada país pode ter no máximo quatro duplas, com
exceção de vagas obtidas
por wild card (convite).
A disputa em Hamburgo
começa com o Brasil
como líder do ranking feminino. Ágatha e Duda, que
na atual temporada somam
um ouro e um bronze, apa-

recem na primeira posição,
com 5.400 pontos. O ranking
leva em consideração os oito
melhores resultados dos times em torneios do Circuito
Mundial nos últimos 365
dias. Ágatha, porém, lembrou
que a dupla tem os ‘pés no
chão’ e destacou o nível de
competitividade do cenário
internacional.
“Nosso time nunca teve e
nunca terá qualquer tipo de
soberba, de acreditar que está
em um nível superior aos demais. Somos muito ligadas
em tudo que pode acontecer.
Sempre se prevenindo, estudando, de olho nas mudanças
táticas das adversárias, observando bastante. No Circuito Mundial você pode perder
para qualquer time se não estiver totalmente concentrado
no que está desempenhando,
por isso vamos com foco total”, declarou.
O país tem ainda outras
duas duplas no Top 10 feminino. Ana Patrícia/Rebecca
somam 5.320 pontos e aparecem em terceiro, enquanto
Maria Elisa e Carol Solberg
estão em nono lugar, com
4.720 pontos. Fernanda Berti e Bárbara Seixas aparecem
em 13°, com 3.960.
Na lista de atletas inscritos do Brasil para este Campeonato Mundial, dez já fo-

Foto/Divulgação

Uruguai tem
paralisação
geral em
apoio a
trabalhadores
do gás

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco
Central (BC) projeta que o Produto Interno Bruto (PIB), a soma
de todos os bens e serviços produzidos no país, deve ficar próximo da estabilidade no segundo
trimestre deste ano. A informação consta da ata da última reunião do comitê, que decidiu, na
semana passada, manter a Selic,
pela décima vez seguida, em
6,5% ao ano.
Segundo a ata do Copom,
a diretoria do BC concluiu que
“houve interrupção do processo de recuperação da economia brasileira nos últimos trimestres”. No primeiro trimes-

Duda (esq) e Ágatha comemoram ponto; Dupla lidera o ranking
mundial
ram medalhistas em edições
passadas do evento, seis deles já tendo conquistado o título: Ágatha (ouro), Alison
(dois ouros e uma prata), Álvaro Filho (prata), André Stein
(ouro), Bárbara Seixas (ouro
e bronze), Bruno Schmidt
(ouro), Evandro (ouro e bronze), Fernanda Berti (prata),
Maria Elisa (dois bronzes) e
Pedro Solberg (bronze).
No naipe masculino, a
maioria das duplas brasileiras
passou por trocas na atual
temporada. Com isso, tendo
somado poucos torneios jun-

tos nos últimos 365 dias, estão fora do Top 10. Evandro
e Bruno Schmidt aparecem na
melhor posição, em 23°, com
3.040 pontos. Eles, porém,
chegam embalados pelo título na etapa da Polônia, há
duas semanas, quando encerraram invencibilidade de 23
jogos dos noruegueses Mol e
Sorum.
A fase de grupos conta
com 48 times em cada naipe,
divididos em 12 grupos com
quatro duplas. Eles jogam entre si e os primeiros e segundos avançam aos playoffs, as-

sim como os quatro melhores terceiros colocados. Os
outros oito terceiros colocados disputam uma rodada
eliminatória chamada Lucky Looser, com os vencedores também avançando ao
mata-mata, totalizando 32
times. A competição segue
em formato eliminatório
com round 1, oitavas de final, quartas de final, semifinais e disputas de bronze
e ouro.
O torneio terá transmissão com jogos ao vivo e em
VT nos canais SporTV, e
será realizado pela primeira vez na história em Hamburgo. A Alemanha já havia
sediado a competição em
2005, mas com o torneio
baseado na capital Berlim.
Somando os naipes masculino e feminino, o Brasil
soma 12 medalhas de ouro,
nove de prata e dez de bronze nas 11 edições realizadas. Brasil contra Estados
Unidos foi a final mais repetida na história, tendo
acontecido em sete oportunidades. O Campeonato
Mundial é o principal torneio da temporada, com
uma premiação total de 1
milhão de dólares (500 mil
para cada naipe) e a maior
pontuação ao ranking da
temporada.
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Governo de São Paulo se reúne
com promotores da Fórmula 1
CESAR
NETO
www.cesarneto.com
M Í D IAS
A coluna [diária] de política do jornalista e cronista Cesar
Neto vem sendo publicada [na imprensa] desde 1993, pelo jornal
“O DIA” [3º mais antigo diário em São Paulo - SP]. Via Internet,
desde 1996, o site www.cesarneto.com foi um dos pioneiros no
Brasil. Via Twitter, desde 2017-2018, @CesarNetoReal
.
CÂMARA [SÃO PAULO] - Dupla católico e protestante [vereador Ricardo Nunes - MDB e Isac Felix - PR] oram juntos pelo
retorno de 1 bilhão de Reais aos cofres do Tesouro Municipal.
Nunes preside e Felix é relator na CPI de grandes devedores do
ISS, por conta de terem ‘sedes’ fora da maior cidade brasileira.
.
PREFEITURA [SÃO PAULO] - Especulações de que a deputada federal Joice (PSL de Bolsonaro) pode ser a candidata do
PSL [do colega e filho de Bolsonaro Eduardo - presidente do
diretório estadual] não abalou nem um pouco o candidato à reeleição Bruno Covas (PSDB do reformador nacional Doria). Faz
parte.
.
ASSEMBLEIA [SÃO PAULO] - A eleição municipal 2020
já faz parte da agenda do mandato 2019 - 2022 entre deputados
que se elegeram justamente pra serem pré-candidatos às prefeituras de suas cidades. Os primeiros suplentes das coligações partidárias já trabalham pela eleição deles e assumirem em 2021
.
GOVERNO [SÃO PAULO] - Virou questão de honra, pela
corrida Presidencial 2022, João Doria [reformador nacional do
PSDB] manter em São Paulo o GP de Fórmula 1 na cidade de São
Paulo. Ele bateu de frente com o Presidente Bolsonaro e o governador fluminense Witzel (PSC), que querem a volta pro Rio
.
CONGRESSO [BRASIL] - Enquanto Moro não volta [dos
USA], o jornalista Glenn [dono do site “Intercept” no Brasil] segue fazendo seu jogo [tentativa de destruição do ministro [Justiça e Segurança Pública] do governo Bolsonaro. Ontem, com ajuda de deputados federais de oposição, ele nada acrescentou
.
PRESIDÊNCIA [BRASIL]- Um dos recados deixados por
Bolsonaro (neo PSL), antes de partir pra reunião do G20 [Econômico] no Japão, foi de que não aceitará que Senado e Câmara
dos Deputados tomem também atribuições presidencialistas [tipo
indicação pra Agências Reguladoras]. Reflexos dos 6 meses de
governo
.
PARTIDOS [BRASIL] - Classificando como também fascistas as lideranças das Assembleias de Deus, Universal, Mundial, Internacional da Graça, Batistas [por conta da esposa de Bolsonaro] etc, o PT começa a jogar na aquisição de protestantes
[evangélicos] enquanto um novo contingente de colaboradores ...
.
PARTIDOS [BRASIL / 2] - ... que a igreja católica já não
propicia, como fazia desde a fundação no início dos anos 1980.
O probleminha é que os que verdadeiramente em DEUS e em
JESUS Confiam não vão comprometer seus patrimônios espirituais pra assumir políticas mundanas de partidos. A propósito, o
PRB não é mais da Universal .
EDITOR
A coluna [diária] de política do jornalista Cesar Neto foi se
tornando referência das liberdades possíveis. Esteve dirigente
em Comitês e Associações de Imprensa [API e “Cronistas de
Política - São Paulo”]. Recebeu a Medalha Anchieta [Câmara
Municipal - São Paulo] e o Colar de Honra ao Mérito [Assembleia Legislativa - São Paulo]
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O Governador João Doria se
reuniu na terça-feira (25), no
Palácio dos Bandeirantes, com
o CEO Mundial da Fórmula 1,
Chase Carey. Estiveram presentes também no encontro o promotor do Grande Prêmio do
Brasil de Fórmula 1, Tamas Rohonyi; o Prefeito de São Paulo,
Bruno Covas; o Vice-Governador e Secretário de Governo,
Rodrigo Garcia; o Secretário da
Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles; o Secretário Estadual de Turismo, Vinícius Lummertz; o Secretário de Turismo
do Município de São Paulo, Orlando Faria; e o Secretário de
Governo do Município de São
Paulo, Mauro Ricardo.
“Com o enorme prazer recebemos a visita do novo CEO
Mundial da Fórmula 1, um esporte que o Brasil adotou desde
a década de 70. Atividade que
produziu grandes campeões
mundiais, como Emerson Fittipaldi, José Carlos Pace, Nelson
Piquet, Ayrton Senna, sem contar jovens pilotos que participaram do Grand Prix de Fórmula
1, em Interlagos e nos outros 20
Grand Prix pelo mundo afora. O
Brasil tem uma enorme pressão

na Fórmula 1 e Interlagos tem
uma tradição e, ao longo desses
quase 40 anos, apenas três não
foram realizados no Autódromo
Internacional de Interlagos”,
afirmou o Governador.
Doria disse ainda que respeita o desejo legítimo do Rio de
Janeiro de querer levar o GP
Brasil para a cidade, mas lembrou que São Paulo está mais
estruturada para atender às necessidades dos turistas que desembarcam na capital.
“Eu acho que a presença do
Governador de São Paulo, junto
com o Prefeito e seus principais
executivos, demonstra o interesse a apoio de João Doria. Nós
fizemos, nos últimos anos, um
belíssimo Grande Prêmio. Pretendemos continuar fazendo
grandes eventos”, falou Tamas
Rohonyi.
Tradição
Segundo Chase Carey, para a
Fórmula 1, o mercado brasileiro tem uma enorme importância. O CEO reconhece que as
provas realizadas em Interlagos
sempre foram as mais interessantes do campeonato e espera
que neste ano, em novembro,

possa continuar esta tradição.
O Grande Prêmio do Brasil
de Fórmula 1 acontece todos os
anos, desde 1972, no Autódromo José Carlos Pace, mais conhecido como Autódromo de
Interlagos, com exceção de
1978 e 1981 a 1989, quando as
corridas foram disputadas no
Autódromo de Jacarepaguá (Autódromo Internacional Nelson
Piquet). Desde 1973, o prêmio
faz parte do campeonato de Fórmula 1 e, desde 1990, é realizado em São Paulo de forma ininterrupta.
Apenas no GP disputado em
2018, o circuito de Interlagos
recebeu 150.307 mil espectadores, um aumento de 6,4% em
relação ao ano anterior, que foi
de 141.218 pessoas.
Quase 80% vêm de fora da
cidade de São Paulo. Dos estrangeiros, grande parte vem de países do Cone Sul: Argentina, Chile, Paraguai e Uruguai, além de
europeus e americanos. Segundo
a Associação da Indústria de Hotéis de São Paulo, o setor hoteleiro tem lotação entre 85% e 100%.
“No ano passado, tivemos
um Grande Prêmio que gerou
um impacto econômico para a

cidade de São Paulo de R$ 334
milhões, que ocorreu sem nenhum incidente, com elogios
dos pilotos, das equipes, da organização, do público que esteve presente”, disse Covas.
Considerado o maior evento
internacional e econômico para
o turismo da capital paulista, a F1
movimentou R$ 334 milhões em
2018, 20% a mais que em 2017.
Isso gerou 10 mil empregos diretos e indiretos para São Paulo.
Por seu traçado desafiador,
o circuito de Interlagos é considerado um dos cinco melhores
do mundo e, por isso, é um dos
mais elogiados pelos pilotos. O
pentacampeão Lewis Hamilton,
da Mercedes, já disse que Interlagos é seu “calcanhar de Aquiles”. “O desenho especial com
algumas elevações de altura e o
no sentido anti-horário do traçado adicionam mais diversão e
desafio à corrida”, declarou o
holandês Max Verstappen, da
Red Bull.
Além disso, Interlagos revelou grandes nomes do automobilismo brasileiro: Ayrton Senna, Felipe Massa, José Carlos
Pace, Nelson Piquet e Rubens
Barrichello, e José Carlos Pace.

Ônibus: Comissão vai desenvolver
projeto para requalificação de cobradores
A Prefeitura de São Paulo
publicou na terça-feira, dia 25 no
Diário Oficial da Cidade a constituição de uma comissão para
desenvolver um projeto de requalificação dos cobradores de
ônibus e garantir que não haja
demissões desses trabalhadores.
O grupo será composto por
representantes da Secretaria
Municipal de Mobilidade e
Transportes (SMT), São Paulo
Transportes S.A. (SPTrans), Sindicato dos Motoristas e Traba-

lhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (SindMotoristas) e Sindicato das
Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de
São Paulo (SPUrbanuss).
Com o avanço da tecnologia
e cobrança automática das tarifas no transporte coletivo, apenas 5% dos passageiros fazem o
pagamento da tarifa em dinheiro. O cronograma de renovação
da frota prevê a aquisição, por
parte das empresas, de mais ôni-

bus sem o posto de cobrador.
Atualmente, mais de 40% dos
veículos do sistema já circulam
com essa configuração.
A partir dessa comissão, serão criados mecanismos e será
fortalecida a transição dos cobradores para outras atividades
como fiscalização, manutenção
e administração.
O secretário municipal de
Mobilidade e Transportes, Edson Caram, ressalta que novos
ônibus com essa configuração

só entrarão no sistema depois
de os cobradores passarem por
um programa de requalificação
e já estiverem realocados. “A
Prefeitura quer não apenas
manter esses profissionais trabalhando no sistema, mas sim
fazer com que eles sejam treinados e promovidos para novas
funções”, afirma.
A portaria SMT.GAB 087/
19 prevê a apresentação de um
projeto por parte da comissão
em 90 dias.

Prefeito sanciona projeto de lei que proíbe
o fornecimento de canudos plásticos
em estabelecimentos comerciais
A cidade de São Paulo dará
um grande passo para a eliminação de canudos plásticos no
município. O prefeito Bruno
Covas sancionou na terça-feira
(25) a lei que trata da proibição
do fornecimento de canudos feitos de material plástico aos clientes de hotéis, restaurantes,
bares, padarias e outros estabelecimentos comerciais.
A medida será publicada no
Diário Oficial da Cidade de
quarta-feira (26) e também será
aplicada em clubes noturnos,

salões de dança e eventos musicais de qualquer espécie.
No lugar do material plástico, os estabelecimentos deverão
fornecer canudos em papel reciclável, material comestível, ou
biodegradável, embalados individualmente em envelopes hermeticamente fechados feitos do
mesmo material.
“O compromisso ambiental é
o compromisso ético da nossa geração com as gerações futuras.
Pode parecer um pequeno passo,
quando falos de canudos plástico,

com tantos problemas que temos
a enfrentar. Mas é um passo importante a ser dado ao lado de tantos
outros que a cidade pretende dar”,
disse o prefeito Bruno Covas.
A regulamentação da nova lei
deverá acontecer no prazo máximo de 180 dias, conforme a
legislação prevê.
Compromisso global
A Prefeitura de São Paulo,
por meio da Autoridade Municipal de Limpeza Urbana
(Amlurb), aderiu ao Compro-

misso Global da Nova Economia
de Plástico em março de 2019.
A autarquia irá atuar no incentivo e conscientização, realizando ações, promovendo grupos de discussão e projetos com
todo setor municipal e a população para reduzir a utilização do
plástico na cidade.
“São essas e outras iniciativas que mostram que a geração
atual está disposta a abrir mão do
conforto e do jeito de viver para
garantir a continuidade da vida no
planeta”, finaliza Covas.

Venezuelanos e haitianos lideram matrículas
novas na Rede Municipal de Ensino
A Secretaria Municipal de
Educação possui ao todo 5.542
alunos estrangeiros matriculados
nas escolas da capital, 4% a mais
que o ano anterior. O topo do
ranking segue o mesmo de 2018,
liderado pelos bolivianos, com
2.756 estudantes. Mas 2019 rendeu um grande salto para o Haiti
e a Venezuela. O maior aumento
foi no número dos haitianos, que

cresceu 60%, seguido dos venezuelanos que quintuplicou no período (veja ranking abaixo). A
rede conta com alunos de todos
os continentes.
O Núcleo de Educação Étnico-Racial da Pasta conta com a
Educação para Imigrantes e Educação Escolar para Populações
em Situação de Itinerância, que
desenvolve ações e projetos de

prevenção e combate ao preconceito, discriminação, racismo e
xenofobia e de fortalecimento
de múltiplas identidades étnicoraciais e culturais. Além de planejar e promover formação continuada dos profissionais da
Rede Municipal de Ensino.
As unidades com forte presença de imigrantes promovem
a cultura dos alunos estrangei-

ros. É o caso da Emef Anália Franco, que celebrará o “Ano Novo
Boliviano”, em agosto. Na Emef
Duque de Caxias a “Feira das Nações” é o evento que vai espalhar
conhecimento para os alunos de
uma escola que tem uma particularidade, na unidade há estudantes
da Síria, Bolívia, Haiti, Marrocos,
República Dominicana, Colômbia
e Síria, entre outros países.

Em maio, casos de roubo caem
14,6% na Grande São Paulo
A Região Metropolitana de
São Paulo fechou o mês de maio
com redução de 14,6% nos casos de roubos em geral. Foram
4.997 registros, ante 5.849 no
mesmo mês de 2018, segundo
dados divulgados, nesta terçafeira (25), pela Secretaria da
Segurança Pública. As estatísticas estão disponíveis neste link.
Os roubos de veículos diminuíram 24,8% e atingiram o
menor total da série – 1.231 casos. Os roubos de carga caíram
6,3%, passando de 159 para 149
em maio. Os roubos a banco ficaram estáveis com nenhuma
ocorrência registrada. É a quar-

ta vez na série histórica que o
indicador fica zerado.
Homicídios
Em maio também houve redução nos casos e vítimas de homicídios dolosos e latrocínios, bem
como em todas as modalidades de
roubos e nas ocorrências de extorsões mediante sequestro.
Os homicídios dolosos caíram 4,2%, passando de 48 para
46. As vítimas desta modalidade
de crime reduziram ainda mais.
Com uma queda de 5,9%, foram
contabilizados 48 casos em
maio deste ano, contra 51 no
mesmo período do ano passado

– são os menores índices da série histórica, iniciada em 2001.
Com as reduções, as taxas de
homicídios dolosos dos últimos
12 meses (de junho de 2018 a
maio de 2019) ficaram em 7,09
casos e 7,56 vítimas a cada 100
mil habitantes. Os números são
os menores da série histórica.
Os latrocínios também caíram no quinto mês deste ano. Os
casos e vítimas deste crime reduziram 75%, passando de oito
para dois casos, se comparado a
maio de 2018. São os números
mais baixos da série.
As extorsões mediante sequestro caíram de um para zero

na comparação mensal. É a terceira vez na série que o indicador não contabiliza nenhum caso.
Os indicadores que apresentaram aumento em maio foram
os estupros e furtos em geral e
de veículo. No primeiro, a elevação foi de 4,7%, com 223 casos registrados. Os furtos em
geral subiram 14,6% e os de veículos 1,4% no mês.
O trabalho realizado pelas
três polícias (Militar, Civil e Científica) na Região Metropolitana
de São Paulo em maio resultou em
2.908 prisões, 139 armas de fogos
apreendidas e 642 flagrantes de tráfico de drogas registrados.
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BC projeta PIB próximo da
estabilidade no segundo trimestre
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) projeta que o Produto
Interno Bruto (PIB), a soma de
todos os bens e serviços produzidos no país, deve ficar próximo da estabilidade no segundo
trimestre deste ano. A informação consta da ata da última reunião do comitê, que decidiu, na
semana passada, manter a Selic,
pela décima vez seguida, em
6,5% ao ano.
Segundo a ata do Copom, a
diretoria do BC concluiu que
“houve interrupção do processo de recuperação da economia brasileira nos últimos trimestres”. No primeiro trimestre deste ano, o PIB caiu 0,2%.
“Essa interrupção fica nítida quando se adota perspectiva
um pouco mais longa, que sugere ter havido uma mudança
na dinâmica da economia após
o segundo trimestre de 2018.
Sob essa perspectiva, a recuperação da atividade econômica,
que ocorria em ritmo gradual
até então, perdeu ímpeto. Após
leve recuo no primeiro trimestre de 2019, em decorrência
dessa perda de dinamismo e de

alguns choques pontuais, o PIB
deve apresentar desempenho
próximo da estabilidade no segundo trimestre”, diz o Copom, na ata.
Segundo o relatório, os
próximos passos na definição
da taxa básica de juros, a Selic, dependem da evolução da
atividade econômica, das perspectivas e dos riscos relacionados à inflação.
O Copom avalia que, por
um lado, o “nível de ociosidade elevado” da economia pode
continuar produzindo trajetória
prospectiva de inflação abaixo
do esperado. Por outro lado,
uma eventual frustração das
expectativas sobre a continuidade das reformas e ajustes
necessários na economia brasileira pode elevar a trajetória
da inflação.
“O comitê avalia que o balanço de riscos para a inflação
evoluiu de maneira favorável,
mas entende que, neste momento, o risco [de eventual
frustração das expectativas sobre a continuidade das reforma]
é preponderante”, diz a ata.
De acordo com as proje-

ções divulgadas no relatório, a inflação deve ficar dentro da meta
tanto no cenário com manutenção da Selic quanto em situação
de redução. “No cenário com
taxa Selic constante em 6,50% ao
ano e taxa de câmbio constante a
R$ 3,85, as projeções condicionais para a inflação situamse em torno de 3,6% para 2019
e 3,7% para 2020”.
“No cenário com trajetórias para a taxa de juros e de câmbio extraídas da pesquisa Focus
[mercado financeiro], as projeções do Copom situam-se em
torno de 3,6% para 2019 e 3,9%
para 2020. Esse cenário supõe,
entre outras hipóteses, trajetória
de taxa Selic que encerra 2019
em 5,75% ao ano e se eleva a
6,50% ao ano em 2020. Também
supõe trajetória de taxa de câmbio que termina 2019 e 2020
em R$ 3,80”, afirma o Copom.
A Selic é o principal instrumento do Banco Central para
manter sob controle a inflação,
medida pelo Índice Nacional
de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Em maio, o indicador fechou em 4,66% no
acumulado de 12 meses.

Para 2019, o Conselho
Monetário Nacional (CMN) estabeleceu a meta de inflação em
4,25%, com margem de tolerância de 1,5 ponto percentual.
O IPCA, portanto, não poderá
superar 5,75% nem ficar abaixo de 2,75%. A meta para 2020
foi fixada em 4%, também com
intervalo de tolerância de 1,5
ponto percentual.
A taxa básica de juros é usada nas negociações de títulos
públicos no Sistema Especial
de Liquidação e Custódia (Selic) e serve de referência para
as demais taxas de juros da
economia. Ao reajustá-la para
cima, o Banco Central segura
o excesso de demanda que
pressiona os preços, porque
juros mais altos encarecem o
crédito e estimulam a poupança. Ao reduzir os juros básicos,
o Copom barateia o crédito e
incentiva a produção e o consumo, mas enfraquece o controle da inflação. Para cortar a
Selic, a autoridade monetária
precisa estar segura de que os
preços estão sob controle e
não correm risco de subir.
(Agencia Brasil)

Presidente do BC: é preciso trabalhar
para reduzir os juros do crédito
O presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos
Neto, afirmou na terça-feira (25)
que ainda é preciso continuar trabalhando para reduzir as taxas de
juros do crédito. Campos Neto
participou nesta manhã de palestra em evento promovido pela
Organização das Cooperativas
Brasileiras Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).
Ele apresentou a Agenda #BC,
lançada no fim de maio, e as propostas para o cooperativismo
brasileiro que fazem parte da
proposta.
Campos Neto citou que
o spread, diferença entre taxa
de captação de recursos pelos
bancos e a cobrada dos clientes,
não caiu na mesma proporção da
taxa básica de juros, a Selic, que
está atualmente em seu mínimo
histórico, em 6,5% ao ano.
“A Selic caiu bastante, mas
os spreads do crédito não caí-

ram proporcionalmente. Então
existe uma frustração, uma angústia da sociedade de ter um
juros muito baixo, mas de ter
um spread muito alto. Então
acho que a agenda [de trabalho
do BC, a Agenda #BC] atingiu
vários objetivos, mas ainda precisamos continuar trabalhando
nesse sentido”, disse.
Sobre a economia mundial,
Campos Neto disse que há um
processo de revisão para baixo
de crescimento. Ele citou que a
previsão para crescimento da
economia mundial saiu de 3,6%,
em março de 2018, para 3,3%,
neste mês. Segundo ele, a guerra comercial entre Estados Unidos e China tem gerado um efeito maior nos países asiáticos,
mas “vem contaminado o resto
do mundo”.
“Na economia doméstica,
nossa missão número 1 é manter a inflação sobre controle, o

poder de compra da moeda. A
gente está com inflação dentro
da meta para os próximos anos”,
afirmou.
Campos Neto citou que as
mudanças nas previsões para o
crescimento do Produto Interno
Bruto (PIB), soma de todos os
bens e serviços produzidos no
país, neste ano. “No começo da
revisão existia uma interpretação
que o crescimento estava sendo
postergado e depois o crescimento começou a cair. E teve consecutivas revisões para baixo”.
Na ata da última reunião do
Comitê de Política Monetária
(Copom), divulgada na terça-feira, o BC diz que houve uma interrupção do processo de recuperação da atividade econômica e reforça que espera pela “retomada
do processo de recuperação econômica adiante, de maneira gradual”. O Copom projeta que o Produto Interno Bruto (PIB), a soma

de todos os bens e serviços produzidos no país, deve ficar próximo da estabilidade no segundo trimestre deste ano.
“Um dos canais que continua
bastante vivo na nossa economia
e tem sido um sinal de alento é o
canal de crédito.”, disse. Ele mostrou que o crédito total cresceu
5,4% em abril deste ano.
Sobre as cooperativas, Campos Neto citou que o setor segue em processo de consolidação. “Em 2018, houve redução
de cerca de 4% na quantidade de
cooperativas singulares, de 967
para 925. Apesar disso, o número de cooperados aumentou e,
em 2018, ultrapassou os 10 milhões de pessoas, entre físicas e
jurídicas”, disse. O presidente do
BC projeta aumento da participação das cooperativas no crédito concedido no Sistema Financeiro Nacional de 8% para
20%, em 2022. (Agencia Brasil)

Vendas do Tesouro Direto atingem
R$ 5,8 bilhões em maio
Em maio as vendas do Tesouro Direto atingiram R$
5,86 bilhões, informou na terça-feira (25) a Secretaria do
Tesouro Nacional (STN), vinculada ao Ministério da Economia. Trata-se de um desempenho recorde na série histórica.
Apesar do aumento das compras de títulos, o mês de maio
também registrou um alto volume resgate (saques), totalizando pouco mais de R$ 10 bilhões, sendo R$ 1,95 bilhão
relativos a recompras e R$
8,10 bilhões a vencimentos.
Com isso, houve resgate líquido de R$ 4,2 bilhões.

O Tesouro Direto foi criado em janeiro de 2002 para popularizar a aplicação e permitir que pessoas físicas pudessem adquirir títulos públicos
diretamente do Tesouro, via
internet, sem intermediação de
agentes financeiros. O aplicador só tem de pagar uma taxa à
corretora responsável pela custódia dos títulos.
No mês passado, 186.553
novos participantes se cadastraram no Tesouro Direto. O
número total de investidores
cadastrados ao fim do mês atingiu 4.193.385, um aumento de
89,8% nos últimos 12 meses.

O número de investidores ativos chegou a 1.035.092, uma
variação de 69,9% nos últimos
12 meses. No mês, o acréscimo foi de 28.545 novos investidores ativos, informou a STN.
Estoque
O estoque do programa fechou maio em R$ 55,5 bilhões,
o que significa redução de
6,3% em relação ao mês anterior (R$ 59,3 bilhões) e aumento de 15,4% sobre maio de
2018 (R$ 48,1 bilhões).
Os títulos remunerados por
índices de preços respondem
pelo maior volume no estoque,

alcançando 48,7%. Na sequência, aparecem os títulos indexados à taxa Selic, com participação de 34,0% e, por fim, os títulos prefixados, com 17,3%.
Em relação à composição
do estoque por prazo, o governo informa que 1,1% dos títulos vencem em até 1 ano. A
maior parte, 36,4%, é composta por títulos com vencimento
entre 1 e 5 anos. Os títulos
com prazo entre 5 e 10 anos,
por sua vez, correspondem a
42,1% e aqueles com vencimento acima de 10 anos representam 20,4% do total. (Agencia Brasil)

Produção industrial e capacidade
instalada sobem em maio, diz CNI
A produção industrial e o nível de utilização da capacidade
instalada aumentaram em maio.
No entanto, apesar desses aumentos, a ociosidade na indústria se mantém elevada e o número de empregados caiu, na
comparação com abril. A constatação é da Sondagem Industrial, divulgada na terça-feira (25)
pela Confederação Nacional da
Indústria (CNI).
De acordo com o levantamento, a produção subiu para
50,9 pontos em maio, valor acima dos 41,6 pontos registrados no
mesmo mês de 2018 – e abaixo
dos 53,8 pontos registrados em
maio de 2017. Segundo a CNI,
nível de utilização da capacidade
instalada aumentou em 1 ponto
percentual, passando de 66%, em
abril, para 67% em maio.
O número de empregados no
setor industrial caiu 0,3 ponto na

comparação com abril, registrando 48,5 pontos. Os indicadores variam de zero a 100 pontos. Quando acima de 50, indicam aumento da produção e do
emprego, informa a CNI.
Segundo o economista da
CNI Marcelo Azevedo, a indústria continua acumulando estoques. Ele explica que o índice de
evolução do nível de estoques
efetivo em relação ao planejado
vem crescendo desde fevereiro
para, em maio, chegar a 51,6
pontos – o maior desde outubro
de 2015, desconsiderando o registrado em maio de 2018, quando os estoques aumentaram por
causa da greve dos caminhoneiros. Quando acima dos 50 pontos, esse índice mostra que a indústria está acumulando estoques indesejados.
“Há um longo caminho a percorrer para a recuperação plena

da atividade industrial. Mesmo
com o aumento da produção e da
utilização da capacidade instalada, a ociosidade na indústria continua elevada quando comparada
com outros períodos de maior
atividade”, avalia o economista.
Perspectivas
O levantamento da CNI indica expectativas positivas por parte do empresariado. Com relação às expectativas relativas à
demanda, o indicador registrou
57,3 pontos em junho. O de
compras de matérias-primas ficou em 54,6 pontos; e o relativo à expectativa quanto ao número de empregados ficou em 50,8
pontos. O indicador que mede a
expectativa de quantidade a ser
exportada também ficou acima
dos 50 pontos – mais precisamente, 52,6 pontos.
Segundo a CNI, isso mostra

que os empresários esperam aumento da demanda, da compra de
matérias-primas, do emprego e
das exportações nos próximos
seis meses.
O indicador “intenção de investimentos” apresentou uma
“pequena queda”, de 0,2 ponto,
caindo para 52,3 pontos em junho. Segundo a CNI, é a quarta
retração seguida deste índice,
que já acumula queda de 4,3 pontos desde fevereiro. “Mesmo
assim, a intenção para investir
está 3,3 pontos acima da média
histórica”, acrescenta a CNI. Em
uma escala de zero a 100, quanto maior o indicador, maior é a
propensão dos empresários para
investir.
A Sondagem Industrial foi
feita entre 3 e 12 de junho com
1.903 empresas (766 de pequeno, 683 de médio e 454 de grande porte). (Agencia Brasil)

Uruguai tem
paralisação geral
em apoio a
trabalhadores do gás
O Uruguai viveu na terça-feira (25) uma paralisação geral de
trabalhadores. Durante 24 horas, funcionários do setor público e
privado param suas atividades em apoio aos empregados da empresa MontevideoGas, subsidiária da Petrobras no país, em conflito há meses.
Diversos serviços foram afetados pela paralisação. A União
Nacional de Trabalhadores do Transporte (Unott) decidiu parar,
afetando linhas de ônibus urbanos e interestaduais. A paralisação
começou no fim da tarde de segunda-feira (24).
Poucos ônibus são vistos circulando pela capital, Montevidéu. De acordo com as empresas, alguns trabalhadores não sindicalizados fazem o chamado “serviço de emergência”. Os táxis
pararam à meia-noite, mas também há “serviço de emergência”.
Outra área afetada foi o ensino. Os professores das escolas
públicas aderiram à paralisação e não há aulas no ensino fundamental e médio. O Sindicato de Trabalhadores do Ensino Privado (Sintep) aderiu ao movimento, mas depende de cada instituição a decisão de parar ou manter as aulas no dia de hoje.
Sindicatos de trabalhadores da saúde também paralisaram as
atividades, mantendo apenas regimes de plantão, emergências,
urgências e serviços oncológicos.
As atividades bancárias foram afetadas, assim como os serviços públicos de modo geral. É a quinta paralisação geral desde
que o presidente Tabaré Vázquez assumiu em 2015.
De acordo com a Central Sindical Única do Uruguai (PitCnt), a estimativa é que mais de 700 mil trabalhadores parem
hoje. O número é quase o dobro dos sindicalizados, que somam
400 mil.
A decisão pela paralisação foi tomada em apoio aos trabalhadores da MontevideoGas, mas as reivindicações vão além. Os
trabalhadores lutam contra as terceirizações, em defesa da negociação coletiva e contra a inserção do país na “lista curta” da
Organização Internacional do Trabalho (OIT). (Agencia Brasil)

General brasileiro
diz que combate
ao ebola é
“prioridade máxima”
O general brasileiro Elias Rodrigues Martins Filho, que comanda a Missão das Nações Unidas na República Democrática do
Congo (Monusco), diz que as ações para maximizar o combate ao
vírus ebola no país são uma prioridade.
“Uma crise dessas [do vírus] pode causar muito mais mortes
do que os próprios combates na região. E é por isso que nós estabelecemos o suporte à crise do ebola como a nossa prioridade
máxima na área da missão,” explicou.
O oficial graduado do Brasil lidera as ações para proteger a
população de atividades de dezenas de grupos armados no país.
Mas, segundo ele, a “maior complexidade” da operação de paz atualmente é atuar ao mesmo tempo na defesa dos trabalhadores humanitários que apoiam o combate ao surto de ebola. Desde agosto
de 2018 a doença afeta as áreas do leste do país.
Técnicas
Falando à ONU News, em Nova York, o general destacou que
no contexto particular congolês devem ser aplicados conhecimentos que vão além das puras técnicas e táticas militares. Um total de
15.134 soldados e 600 observadores militares internacionais atuam no país.
“Nós temos desdobrado tropas adicionais nas áreas onde esse
vírus está sendo combatido, com dois objetivos principais. Primeiro, proteger os oficiais humanitários, porque eles são os líderes nesse processo. Eles estão lá vindos do mundo inteiro, conduzindo os seus trabalhos num ambiente operacional difícil e muitas
vezes sofrendo hostilidades da própria população”.
“Num segundo momento, as nossas tropas estão lá para combater os grupos armados que atuam no país e que, desrespeitando
todo esse processo, vêm atacar a própria população e em particular, os próprios trabalhadores humanitários,” comentou o general
Atividades militares
Para o comandante, atuar para maximizar o combate à doença
e minimizar a ação de grupos armados significa melhorar a execução de atividades militares, “principalmente nas áreas de Beni e
Butembo.”
“Nós temos sido, eu diria, bastante eficientes na proteção desses trabalhadores humanitários, tanto na região de Beni como agora
em Butembo, mas é algo que demanda uma atenção toda especial.
Em abril, ocorreram em Butembo vários ataques a funcionários e
instalações de saúde. Em uma dessas ações, morreu o médico Richard Mouzoko, especialista no combate à doença. (Agencia Brasil)
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Bolsonaro revoga decreto de
armas e publica novas regras
Executivo, Legislativo e
Judiciário assinam pacto
pela infância
Com a missão de reduzir a
vulnerabilidade social e garantir direitos das crianças, foi firmado na terça-feira (25), em
Brasília, pelos Três Poderes, o
Pacto Nacional pela Primeira
Infância. A intenção é unir esforços para dar efetividade a
direitos que, embora previstos
em lei, não são assegurados
aos brasileiros com menos de
6 anos de idade, faixa etária
considerada fundamental para o
desenvolvimento de uma criança. A iniciativa é organizada
pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ).
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e do CNJ,
Dias Toffoli, ressaltou que ainda há milhões de crianças em
condições de vulnerabilidade
socioeconômica e institucional, o que compromete a garantia dos direitos “à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, ao
lazer, ao respeito, à liberdade
e proteção contra formas de
negligência”. Segundo ele, investir na infância é fundamen-

tal para evitar impactos negativos no futuro de jovens e
adultos.
Em abril deste ano, o ministro Dias Toffoli deu início
aos trabalhos do pacto ao realizar uma reunião com representantes de 40 instituições
que atuam na área dos direitos
da primeira infância. O pacto
prevê ações até 2020. Serão
cursos à distância para pessoas com atuação ligada à área da
infância como psicólogos, assistentes sociais e servidores
públicos, além de atividade
presencial de capacitação para
formar operadores do direito.
Serão ainda realizados cinco seminários nas cinco regiões do país. O pacto foi firmado na terça-feira (25) no primeiro deles, o seminário da
Região Centro-Oeste.
Para divulgar as ações previstas no pacto, será lançada
uma campanha com peças publicitárias, material jornalístico e conteúdo para redes sociais. (Agencia Brasil)

Segurança privada fecha
100 mil postos de trabalho
em cinco anos
Responsável pela proteção
de escolas, hospitais, indústrias,
comércios, bancos e órgãos públicos, a segurança privada perdeu cerca de 100 mil postos de
trabalho nos últimos cinco anos.
Os números são da VI Edição do
Estudo do Setor da Segurança
Privada, da Federação Nacional
das Empresas de Segurança e
Transporte de Valores (Fenavist).
Os dados foram divulgados
na terça-feira (25), no primeiro dia da ISC Brasil 2019, a 14ª
Feira e Conferência Internacional de Segurança, que acontece até 27 de junho, na capital
paulista.
Em 2014, eram 654.899 trabalhadores no setor. No ano passado, o número chegou a
553.905. A situação só não foi
pior porque depois de três anos
consecutivos em queda, em
2018 o setor registrou um crescimento de menos de um por
cento (0,98%). De acordo com
o estudo, a forte crise econômica dos últimos anos afetou diretamente o setor. Vários contratantes fecharam as portas.
A queda no faturamento é um
outro aspecto que comprova o
encolhimento do setor. No ano
passado, as empresas de segurança, vigilância, escolta armada,
transporte de valores e cursos de
formação receberam pelos serviços prestados, segundo estimativas, R$ 33,767 bilhões, quase R$ 1 bilhão a menos que em
2017, que já havia registrado
queda em relação a 2016. O estudo ressalta que os valores não
correspondem ao lucro e incluem gastos com salários, impostos, encargos sociais e outros.
“Na edição anterior do levantamento, o indicativo já era de
queda no número de trabalhadores, o que foi provocado pela
redução do número de contratantes devido à crise econômica. A queda no faturamento era
uma consequência natural”, disse o presidente da Fenavist, Jeferson Nazário.
Para ele, os números mostram que apesar do aumento da
criminalidade, o setor segue em
queda. “A crise veio quebrar o
mito de que a segurança privada
cresce com a criminalidade”.
De acordo com Jeferson, os
resultados não são ruins apenas
para o segmento e para a economia do país, mas também
para o governo. “Mais de 80%
do faturamento do segmento
retorna para os governos municipal, estadual e federal em
impostos e encargos sociais.
Somos responsáveis por cerca 0,5% do PIB do Brasil.
Logo, o governo tem arrecadado menos também. Além
disso, são menos vigilantes
nas ruas ajudando a garantir a
segurança da população, e permitindo que os policiais atuem onde de fato são necessários, que é na segurança ostensiva”, disse.
Na opinião do presidente da
Fenavist, a automação no setor

de segurança não afeta o segmento. “A tecnologia vem somar, não vem diminuir, porque o
homem, na área de segurança,
não é afastado da ação. Então, a
máquina vem para ajudar a fazer
uma cobertura maior e uma ação
rápida de quem está monitorando. Então a gente entende que
isso vem a agregar e não a afetar
na diminuição de postos”.
Estatuto
Segundo o presidente da Fenavist, a aprovação do Estatuto
da Segurança Privada poderia
minimizar a queda no setor. “Estamos ansiosos com a aprovação
do estatuto, que agora está na
Comissão de Assuntos Sociais
do Senado, que é a última esfera
para aprovação. Com isso, ele
vem regular e fortalecer a fiscalização da Polícia Federal nas
empresas, porque existe um universo de clandestinidade muito
grande. Os números mostram
que existem três vigilantes trabalhando na clandestinidade para
cada um na formalidade”.
O Projeto de Lei 4238/
12 reúne mais de uma centena de
propostas. Segurança em eventos, proteção da área externa de
presídios e outras propriedades
militares são apenas algumas das
atividades que o segmento poderia assumir a responsabilidade,
de forma a desafogar a segurança pública, como ocorre nos países do primeiro mundo.
O estudo foi desenvolvido a
partir do cruzamento de dados do
Ministério da Economia, Secretaria de Previdência Social, Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), Receita Federal, Polícia Federal, entre outros. A análise das informações
foi feita pelo Departamento de
Estatística da Fenavist.
Empresas
Segundo o levantamento, em
2018, existiam 2.694 empresas
autorizadas a atuarem na segurança privada. A Região Sudeste
concentra a maior parte com
1.062 empresas (39,4%), em
seguida aparecem o Nordeste
(593/22,0%), o Sul (527/
19,6%), o Centro-Oeste (304/
11,3%) e o Norte (208/7,7%).
Do total de empresas autorizadas, 296 são cursos de formação. O número se manteve
estável em relação a 2014, quando existiam 297 escolas aptas a
darem o curso de formação de
vigilantes.
Atualmente, são 553.905
postos de trabalho. Também no
quesito número de trabalhadores
a Região Sudeste lidera. São
272.224 (49,1%). No nordeste
são 111.893 (20,2%). O Sul tem
84.538 trabalhadores (15,3%).
Depois, aparecem o CentroOeste 53.841 (9,7%) e o Norte
31.409 (5,7%).
Do total de trabalhadores,
476 mil são vigilantes, e o restante dos empregados atua em
outras funções das empresas.
(Agencia Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro
decidiu revogar na terça-feira (25) o decreto editado em
maio para regulamentar regras
de aquisição, cadastro, registro,
posse, porte e comercialização
de munições e armas de fogo no
país. Uma edição extra do Diário Oficial da União, publicada
há pouco, traz a revogação da
medida, que havia sido editada
no dia 7 de maio e retificada no
dia 21 do mesmo mês.
No último dia 18, o plenário
do Senado aprovou a revogação

do decreto presidencial. Por 47
votos a 28, os senadores aprovaram
um Projeto de Decreto Legislativo, do senador Randolfe Rodrigues
(Rede-AP) e de outros senadores,
que susta os efeitos da flexibilização do porte e da posse de armas. A
maioria dos senadores argumentou
que a alteração das regras para o
acesso a armas por meio de decreto era inconstitucional e deveria ser
feita por projeto de lei.
O decreto ainda seria examinado pelo plenário da Câmara dos
Deputados e pelo Supremo Tri-

bunal Federal (STF), que analisaria eventuais inconstitucionalidades na norma em sessão prevista
para esta quarta-feira (26).
Pela manhã, o porta-voz do
Palácio do Planalto, Otávio Rêgo
Barros, havia dito que o governo
não revogaria o decreto e que
aguardaria o desfecho da tramitação da medida no Congresso Nacional antes de adotar alternativas.
Além de revogar o decreto,
o governo publicou na mesma
edição extra do Diário Oficial
três novos decretos que tratam

do assunto. Também foi enviado
um projeto de lei do governo que
modifica o Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003).
Os ministros Onyx Lorenzoni (Casa Civil) e Jorge Oliveira (Secretaria Geral) foram pessoalmente ao Congresso Nacional entregar o novo projeto de
lei e anunciar a revogação do
decreto e edição de novas regras. Eles ainda devem conceder
uma entrevista à imprensa para
detalhar as modificações.
(Agencia Brasil)

Em audiência na Comissão
de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, o
jornalista norte-americano
Glenn Greenwald, editor
do site jornalístico The Intercept Brasil, reiterou na terçafeira (25) a autenticidade do
material recebido de uma fonte
anônima com supostas mensagens entre o atual ministro da
Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e membros da forçatarefa da Lava Jato entre os anos
de 2015 e 2018.
Desde o início do mês, o
The Intercept vem divulgando
trechos de supostas conversas
que Moro teria mantido com integrantes da força-tarefa da Lava
Jato quando ainda era juiz da 13ª
Vara da Justiça Federal, em Curitiba, onde é julgada parte dos
processos da Lava Jato.

O ministro tem afirmado que
as mensagens veiculadas pela
imprensa foram tiradas de contexto e podem ter sido adulteradas. Moro informou que usava o
aplicativo de mensagens Telegram para “agilizar” os contatos
com procuradores da força-tarefa da Lava Jato necessários à execução de procedimentos legais e
que suas conversas não revelam
nenhuma ilegalidade, tendo sido
obtidas
“criminosamente”
por hackers que interceptaram as
comunicações de autoridades.
Segundo Glenn Greenwald, o
ministro não apontou até o
momento qualquer material
específico publicado em que
possa ter ocorrido adulteração.
O The Intercept afirma
ter recebido de uma fonte anônima um imenso arquivo contendo mensagens em texto e áu-

dio. A equipe de jornalistas
do sitegarante ter apurado a veracidade das informações. Para
os jornalistas, as conversas indicam que Moro infringiu o código da magistratura ao ajudar os
procuradores da República a instruírem o processo penal, sugerindo a ordem de deflagração de
operações policiais da Lava Jato
e indicando testemunhas a serem
ouvidas pela acusação.
O site diz que não revelará a
origem das mensagens. A Constituição Federal reserva a todo
jornalista o direito de não revelar suas fontes de informações.
Na segunda-feira (24), o ministro Sergio Moro anunciou
que, devido a sua viagem aos
Estados Unidos, não compareceria à audiência pública que as
comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público e de

Direitos Humanos e Minorias da
Câmara dos Deputados tinham
marcado para esta quarta-feira
(26). O convite a Moro tinha o
objetivo de obter esclarecimentos sobre as notícias que vêm sendo publicadas pelo site The Intercept Brasil, em parceria com o
jornal Folha de S.Paulo e do
programa O É Da Coisa, transmitido pela rádio BandNews FM.
Na semana passada, Moro
passou mais de oito horas falando sobre o assunto aos membros
da Comissão de Constituição e
Justiça do Senado. O ministro
disse várias vezes que não se recordava das mensagens, colocando em dúvida a autenticidade
delas. Ele disse ainda não
ter apego ao cargo e que, se que
houver qualquer irregularidade
comprovada, ele deixará a função. (Agencia Brasil)

Por 3 votos a 2, a Segunda
Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu NA terçafeira (25) negar pedido de liberdade ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
O colegiado julgou um habeas corpus no qual a defesa de
Lula pediu que fosse declarada
a suspeição do então juiz Sergio
Moro no julgamento do caso do
tríplex no Guarujá (SP) com
base nas supostas mensagens divulgadas pelo siteThe Intercept.
Mais cedo, o colegiado rejeitou um outro pedido de liberdade ao ex-presidente.
Lula está preso desde 7 de
abril do ano passado na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, após ter sua
condenação confirmada pelo
Tribunal Regional Federal 4ª Região (TRF4), que impôs pena de
12 anos e um mês de prisão pelos crimes de corrupção passiva
e lavagem de dinheiro no caso
do tríplex do Guarujá (SP).
Em abril, a pena foi reduzida

pelo STJ para oito anos e 10
meses de prisão.

liberdade até o julgamento final
do caso. “Desde o primeiro momento narram-se sete fatos
complexos sobre imparcialidade do julgador. Por esse motivo, o julgamento de mérito não
tinha como não ser adiado”, disse Gilmar Mendes. Ricardo
Lewandowski também votou a
favor da soltura de Lula.
Em seguida, o relator do
caso, ministro Edson Fachin votou contra a concessão da liberdade e disse que o material divulgado pelo The Intercept não
foi apresentado às autoridades.
Celso de Mello e Cármen Lúcia
seguiram o relator e também
mantiveram a prisão.

praticados por ele na ação penal
do tríplex, além de soltura do
ex-presidente.
O argumento central da defesa é o fato de Moro ter aceitado convite para o cargo de ministro da Justiça e Segurança
Pública do governo Jair Bolsonaro. Quando foi impetrado no ano passado, a defesa
não trazia em seus argumentos as supostas trocas de mensagens entre o então juiz e o
procurador Deltan Dallagnol,
coordenador da força-tarefa
da Lava Jato, no Paraná, divulgadas pelo site The Intercept
Brasil. Na semana passada, os
advogados pediram que os “fatos públicos e notórios” fossem levados em conta pelo STF.
Desde a publicação das supostas mensagens, o ministro
Sergio Moro não reconhece a
autenticidade dos diálogos e diz
que as mensagens podem ter
sido “editadas e manipuladas”
por meio de ataques de hackers.
(Agencia Brasil)

Greenwald reitera autenticidade
de material divulgado por site

Por 3 votos a 2, Segunda Turma
do STF nega liberdade a Lula
Votos
Na segunda-feira (24), o ministro Gilmar Mendes, que pediu vista do processo que trata
da questão, solicitou adiamento
do caso, mas, na sessão de terça-feira, decidiu conceder liberdade a Lula até que o caso seja
analisado. O pedido de liberdade liminar foi feito pelo advogado Cristiano Zanin, representante de Lula. Zanin argumentou que processos envolvendo réus presos e maiores
de 70 anos têm prioridade na
pauta de julgamentos.
Ao votar, Gilmar Mendes
reafirmou que não há tempo na
sessão para analisar profundamente a questão das supostas mensagens divulgadas pelo site The
Intercept, envolvendo Moro e procuradores da Lava Jato.
Segundo o ministro, a defesa apresentou argumentos consistentes e Lula deve ficar em

Defesa
A defesa argumentou que
o habeas corpus foi protocolado em novembro de 2018 para
que fosse reconhecida a suspeição do então juiz para processar
e julgar o ex-presidente e, consequentemente, reconhecimento da nulidade de todos os atos

CNJ estabelece regras para reduzir
encarceramento de indígenas
O plenário do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) aprovou
na terça-feira (25) duas resoluções: a primeira estabelece diretrizes que devem ser seguidas
por juízes de todo o país para
aplicação de penas alternativas à
restrição de liberdade e a segunda fixa procedimentos de tratamento processual específico
para indígenas acusados, condenados ou privados de liberdade.
Para o presidente do CNJ,
ministro Dias Toffoli, as determinações são um “marco”. Toffoli, que preside também o Supremo Tribunal Federal (STF),
disse que, ao prestigiar a aplicação de penas alternativas, o CNJ
compromete-se com a superação da cultura do encarceramento excessivo e desproporcional.
“A maior parte das pessoas
presas está detida por [ter cometido] crimes patrimoniais ou crimes praticados sem violência.
São pessoas que poderiam ser
responsabilizadas de maneira
mais eficiente e menos custosa”, afirmou Toffoli, defenden-

do a redução dos níveis de encarceramento no país.
O ministro lembrou que já
existem mais de 720 mil pessoas custodiadas no sistema prisional. “Isso sem falar nos mandados de prisão em aberto e nas
pessoas em prisão domiciliar. A
população carcerária cresce a
uma taxa de 7% ao ano. Os estados, como era de se esperar, não
estão conseguindo absorver
esse quantitativo de homens e
mulheres em prisões dignas e
com serviços adequados. A violência, por outro lado, não tem
diminuído”, afirmou Toffoli,
acrescentando que as organizações criminosas valem-se desta
“farta oferta de mão de obra para
se fortalecer.
Ele defendeu a aposta em
penas alternativas e na redução
do encarceramento como “uma
saída para o caos” do sistema
prisional brasileiro e lembrou
que o próprio STF já destacou
que a situação “extremamente
indigna” a que os presos de quase todo o país estão condenados

afronta a Constituição Federal.
O ministro lembrou que, em resposta a esta situação, o CNJ firmou acordo de cooperação técnica com o Departamento Penitenciário Nacional [Depen], do
Ministério da Justiça, e com o
Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (Pnud)
para lançar o Justiça Presente,
programa de enfrentamento à crise do sistema penal brasileiro.
“Temos que seguir investindo nesta trajetória para diminuir
o encarceramento”, propôs o
ministro, ao explicar que a resolução que visa a estimular a
promoção da aplicação de alternativas penais prevê a articulação do Poder Judiciário com o
Executivo para estruturar serviços, a especialização de varas
responsáveis pela execução das
medidas aplicadas e o fomento
de políticas sociais adequadas.
Ainda segundo o ministro, a
outra resolução aprovada, com a
qual o CNJ assume o compromisso de dar tratamento adequado às pessoas indígenas acusa-

das, processadas ou condenadas
e privadas de liberdade, obrigará os tribunais a levar em conta
as particularidades e necessidades destas pessoas. “Para construirmos um sistema efetivamente justo, o Poder Judiciário
precisa adotar procedimentos
que garantam os direitos já previstos na legislação e em compromissos de direitos humanos
assumidos pelo Brasil”, comentou o ministro, enfatizando que,
ainda hoje, é comum que “indígenas com pouco ou nenhum
conhecimento da língua portuguesa sejam acusados e condenados sem que lhes seja assegurado um intérprete” no júri.
“Costumes próprios das comunidades indígenas também não
são considerados em grande parte dos casos. E, quando são custodiadas em unidades prisionais,
pessoas indígenas não veem respeitadas suas particularidades culturais em aspectos como alimentação, rituais religiosos ou contatos familiares”, concluiu o ministro. (Agencia Brasil)

São Paulo, quarta-feira, 26 de junho de 2019

Jornal O DIA SP

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

BRE Ponte I Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ nº 09.230.654/0001-86
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Balanço Patrimonial
Notas 31/12/2018 31/12/2017
Balanço Patrimonial
Notas 31/12/2018 31/12/2017
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
Demonstração do Resultado
Notas 31/12/2018 31/12/2017
Passivo
31/12/2018 31/12/2017
Receita líquida
11
10.603
10.061
Ativo
Circulante
Atividades operacionais
Despesas e receitas operacionais
Circulante
Contas a pagar
74
91 Gerais e administrativas
6.311
5.923
12 (3.245) (3.062) Lucro líquido do exercício
Caixa e equivalentes de caixa
5
4.719
4.214 Tributos a pagar
330
314 Outras despesas operacionais
(5)
(28) Ajustes para conciliar o resultado ao caixa líquido
Contas a receber
7
1.673
1.283 Adiantamento de clientes
7
2.094
1.937 Lucro antes do resultado financeiro
7.353
6.971 gerado pelas atividades operacionais
5
– Despesas financeiras
(15)
1
13
(323)
(134) Imposto de renda diferido
Tributos a recuperar
751
877 Outros passivos circulantes
Total
do
passivo
circulante
2.503
2.342
Resultado
de
incorporação
(211)
–
468
159
Receitas
financeiras
13
Despesas antecipadas
286
–
Não circulante
507
507
Lucro antes das provisões tributárias
7.498
6.996 Depreciação acumulada (Notas 7 e 12)
Conta corrente pessoas ligadas
8
152
– Tributos diferidos
–
15 IR e CS - diferidos
6.592
6.431
15
(1)
55
55 Depósito caução
Outros créditos
7
377
392 IR e CS - correntes
9 (1.202) (1.072) Variações nos ativos e passivos:
Total do ativo circulante
7.636
6.429 Total do passivo não circulante
377
407 Lucro líquido do exercício
6.311
5.923 Aumento/(redução) no ativo:
Patrimônio líquido
10
127
328
Não circulante
Lucro por ação - em reais (R$)
0,0957
0,0933 Tributos a recuperar
65.978
63.509
(390)
60
Propriedade para investimento
6 120.492 120.999 Capital social
Demonstração do Resultado Abrangente 31/12/2018 31/12/2017 Contas a receber
59.270
61.170 Lucro líquido do exercício
Reservas de lucros
(285)
259
6.311
5.923 Despesas antecipadas
Total do ativo não circulante
120.492 120.999 Total do patrimônio líquido
125.248 124.679 Total de resultados abrangentes do exercício
–
10
6.311
5.923 Adiantamento a fornecedores
Total do ativo
128.128 127.428 Total do passivo e patrimônio líquido
128.128 127.428
Outros créditos
(152)
(55)
imóvel, sendo considerado o valor atual do aluguel até o final do contrato Aumento/(redução) de passivo:
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Reserva de lucros
com base nas seguintes premissas:
Adiantamento de clientes
142
(20)
Capital Reserva Retenção Lucros/prejuízos
31/12/2018
31/12/2017 Contas a pagar
(17) (1.039)
Total
social
legal de lucros
acumulados
De acordo
De acordo Tributos a pagar
16
22
Saldos em 31 de dezembro de 2016
63.509
274
56.473
–
120.256
com a condição com a condição Outros passivos circulantes
3
(166)
Lucro líquido do exercício
–
–
–
5.923
5.923 Crescimento de longo prazo em
específica
específica Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
6.035
5.830
Constituição de reserva legal no exercício (Notas 10.b e c)
–
296
–
(296)
– taxas reais de aluguel (%)
do imóvel
do imóvel Atividades de investimento:
Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 10.c)
–
–
–
(59)
(59) Taxa de desconto
10,0% a.a.
8,0% a.a. Aquisição de propriedade para investimentos
– (1.822)
Dividendos referentes a exercícios anteriores (Nota 10.c)
–
–
(500)
–
(500) Cap Rate
12,0% a.a.
12,0% a.a.
– (1.822)
Dividendos intermediários (Nota 10.c)
–
–
–
(941)
(941) Com base no valor justo da propriedade para investimento, a Administração Caixa líquido usado nas atividades de investimento
Constituição de reserva de retenção de lucros (Notas 10.b e c)
–
–
4.627
(4.627)
– concluiu que não há indicativo de desvalorização do ativo que requer a Atividades de financiamento:
Aumento de capital
2.469
–
Saldos em 31 de dezembro de 2017
63.509
570
60.600
–
124.679 redução ao valor recuperável. 7. Arrendamento mercantil:
Distribuição de dividendos
(8.000) (1.500)
Lucro líquido do exercício
–
–
–
6.311
6.311
31/12/2018
31/12/2017
(5.531)
(1.500)
Caixa
líquido
usado
nas
atividades
de
financiamento
Aumento de capital devido incorporação (Nota 10)
2.469
–
–
–
2.469
1.673
1.283 Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
505
2.508
Variação patrimonial referentes incorporação (Nota 10.d)
–
(211)
–
(211) Contas a receber (a)
2.094
1.937 Saldo de caixa e equivalente de caixa:
Constituição de reserva legal no exercício (Notas 10.b e c)
–
316
–
(316)
– Adiantamento de clientes (b)
377
392 No início do exercício
4.214
1.706
Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 10.c)
–
–
–
(63)
(63) Depósito caução (c)
4.719
4.214
Dividendos adicionais propostos (Nota 10.c)
–
–
(7.937)
–
(7.937) (a) O prazo médio dos contratos de locação é de 60 meses. Alguns contratos No final do exercício
505
2.508
–
–
5.932
(5.932)
– de locação possuem período de carência que varia entre um e cinco meses. Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
Constituição de reserva de retenção de lucros (Notas 10.b e c)
65.978
886
58.384
–
125.248 Para fins de reconhecimento da receita de locação, a Companhia considera
Saldos em 31 de dezembro de 2018
31/12/2018 31/12/2017
o valor total previsto nos contratos distribuído linearmente por todo período
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
cretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das de locação, independentemente do fluxo financeiro dos contratos. Os valo- Outras receitas financeiras
181
27
1. Contexto operacional: a) Objeto social: A BRE Ponte I Empreendimen- demonstrações financeiras. O imposto de renda e a contribuição social dife- res dos arrendamentos são acrescidos da variação acumulada do Índice
468
159
tos e Participações S.A. (“Companhia” ou “BRE Ponte I”) é a nova denomi- ridos passivos são oriundos de critérios contábeis diferentes entre a conta- Geral de Preços de Mercado divulgado pela Fundação Getulio Vargas (IGP- Resultado financeiro
145
25
nação social da BRPR XIV Empreendimentos Imobiliários e Participações bilidade fiscal e a societária. Esse saldo é calculado sobre a receita que será -M/FGV) e possui a seguinte composição: (b) O saldo de adiantamento de 14. Instrumentos financeiros: a) Gerenciamento de riscos: A Companhia
Ltda., a qual foi adquirida em 10/12/2015 pela BRE Ponte Participações S.A. recebida em período futuro tendo em vista a adoção pelo regime de caixa. clientes refere-se ao recebimento antecipado do aluguel do locatário Erics- participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registra(“BRE Ponte”). Por ocasião dessa transação, foi aprovada a alteração da A realização desse passivo decorrerá da linearização da receita. 2.8. Provi- son Telecomunicações S/A. (c) O saldo é composto por depósitos de caução dos em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidarazão social e a mudança de sociedade limitada para sociedade por ações são para redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: conforme estipulado nos contratos.
des e a reduzir a exposição a riscos de crédito, de taxa de juros e de mercade capital fechado. A Companhia está domiciliada no Brasil, à Avenida A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o Contas a receber
do. A administração desses riscos é efetuada por meio de definição de
Período
Brigadeiro Faria Lima, nº 2.277, sala 1.201, Jardim Paulistano, CEP: objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas ou
Reajuste
de locação
estratégias, estabelecimento de sistemas de controle e determinação de li01452-000 - São Paulo/SP. Segue abaixo o objeto social que a Companhia operacionais, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuInício Término Vencimento
Mês/Ano
mites de posições. Não são realizadas operações envolvendo instrumentos
passou a ter: (a) Desenvolvimento e investimento em empreendimentos perável. Sendo tais evidências identificadas e caso o valor contábil líquido
01/10/ 30/09/
Outubro/
financeiros com finalidade especulativa. b) Valorização dos instrumentos fiimobiliários e construção de imóveis; (b) Comercialização por venda, arren- exceda o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, Banco Bradesco
2013 2027 Mensal Dia 05
18 IGP-M nanceiros: Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos são desdamento de imóveis próprios, compra e venda de imóveis sejam eles terre- ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável
30/09/ 16/02/
Setembro/
critos a seguir, bem como suas categorias de classificação:
nos, frações ideais de terrenos, escritórios, armazéns, lojas de varejo, edifí- de um ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como Itaú Unibanco S/A 2011 2019 Mensal Dia 05
18 IGP-M
Valor Valor
cios construídos no regime de built-to-suit; (c) Participação em sociedades, sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda. Na estimativa TI Brasil Indústria e 08/09/ 07/09/
Agosto/
Hierarquia contábil justo Mensuração
associações, fundos de investimento imobiliário ou fundos de investimento do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descon- Comércio Ltda.
2014 2019 Mensal Dia 05
18 IGP-M Equivalentes de caixa - Nota 5
Nível 2 4.719 4.719
(*)
em participações; (d) Locação ou sublocação de bens próprios, desde que tados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos Rockwell Collins 01/11/ 31/10/
Novembro/
Contas a receber - Nota 7
Nível 2 1.673 1.673
(**)
não seja mediante operação de leasing. 2. Apresentação das demonstra- impostos que reflita o custo médio ponderado de capital para a indústria em do Brasil
2014 2019 Mensal 5º dia útil
18 IGP-M Outros créditos
55
55
(**)
Nível 2
ções financeiras: 2.1. Base de preparação das demonstrações financei- que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de venda é determi- Golden
29/05/ 27/05/
Maio/
6.447 6.447
ras: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as nado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme em uma Tecnology Ltda. 2017 2022 Mensal 5º dia útil
18 IGP-M Contas a pagar
Nível
2
(74)
(74)
(**)
práticas contábeis adotadas no Brasil, que incluem os princípios previstos transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessa- Efix Serviços Aero- 01/10/ 30/09/
Outubro/
(**)
Adiantamento de clientes e caução Nível 2 (2.094) (2.094)
na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e das, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há náuticos Ltda.
2016 2026 Mensal Dia 05
18 IGP-M
(2.168) (2.168)
as interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Con- contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um mercado Zeta Log Logística 28/07/ 27/07/
Julho/
(*) Valor justo através do resultado. (**) Custo amortizável. A Companhia
tábeis (CPC) e deliberados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes. e Transporte
2014 2019 Mensal Dia 05
18 IGP-M aplica as regras de hierarquização para avaliação dos valores justos de seus
As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$), que é a 2.9. Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido no balanço patrimo- Ericsson Teleco- 18/02/ 17/02/
Novembro/
instrumentos
financeiros,
para
instrumentos
financeiros
mensurados
no
bamoeda funcional e de apresentação da Companhia. A Companhia adotou nial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão ge- municações S/A 2013 2020 Mensal Dia 15
18 IGP-M lanço patrimonial, o que requer a divulgação das mensurações do valor justodas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo (CPC) rados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado Ericsson Teleco- 10/03/ 09/03/
Fevereiro/
e demais órgãos reguladores que estavam em vigor em 31/12/2018. Estima- com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando municações S/A 2016 2021 Mensal Dia 15
18 IGP-M to pelo nível da seguinte hierarquia: (i) Preços cotados (não ajustados) em
tivas: As demonstrações financeiras foram elaboradas com apoio em diver- a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de 8. Partes relacionadas:
31/12/2018 31/12/2017 mercados para ativos e passivos idênticos (Nível 1). (ii) Informações, além
sas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja reque- BRE Ponte IV (i)
152
– dos preços cotados, incluídas no Nível 1 que são adotadas pelo mercado
contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram rido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
152
– para o ativo ou passivo, seja direta (ou seja, como preços) ou indiretamente
apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Ad- encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As provisões (i) O mútuo ocorreu entre a Empresa e a BRE Ponte IV Empreendimentos e (ou seja, derivados dos preços) (Nível 2). (iii) Premissas, para o ativo ou
ministração para determinação do valor adequado a ser registrado nas de- são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvi- Participações S.A. no valor de R$50 em 13/07/2018 e R$102 em 9/08/2018, passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs
monstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e do. 2.10. Resultado por ação: O resultado por ação foi calculado de acordo sem incidência de juros ou atualização monetária. A quitação total do saldo não observáveis) (Nível 3). c) Valor justo dos ativos e passivos financeiros:
premissas incluem as estimativas para perda de crédito esperada, determi- com o artigo 187 - inciso VII da Lei nº 6.404/76, o qual exige que seja apre- ocorreu em 2/02/2019. 9. Imposto de renda e contribuição social: O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor pelo qual
nação da vida útil e valor justo das propriedades para investimento, assim sentado nas demonstrações de resultado (DRE), o lucro ou prejuízo líquido a) Reconciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social: o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente entre partes
como da análise de risco para determinação de outras provisões. A liquida- do exercício e seu montante por ação do capital social (Resultado do exercí- Para os exercícios de 2018 e 2017, a Companhia adotou o regime de tribu- dispostas a negociar, e não em uma venda ou liquidação forçada. Os seção das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valo- cio dividido pela quantidade de ações em circulação na data-base das de- tação do Lucro presumido, com isso, segue o demonstrativo do cálculo da guintes métodos e premissas foram utilizados para estimar o valor justo:
res significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações fi- monstrações financeiras). 3. Julgamentos, estimativas e premissas con- alíquota efetiva:
31/12/2018
31/12/2017 • Caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, contas a pagar
nanceiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de tábeis significativas: Julgamentos: A preparação das demonstrações Descrição
IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total a fornecedores e outras obrigações de curto prazo se aproximam de seu
estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos financeiras da Companhia requer que a Administração faça julgamentos e Receita bruta
11.011 11.011
10.413 10.413
respectivo valor contábil em grande parte devido ao vencimento no curto
trimestralmente. A Diretoria da Companhia autorizou a conclusão das de- estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de recei- (–) Provisão do contas a receber
prazo desses instrumentos; • Os valores registrados das aplicações finanmonstrações financeiras em 11/06/2019, considerando os eventos subse- tas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos do mês de dezembro
ceiras, em certificado de depósito bancário e operações compromissadas,
quentes ocorridos até essa data, que tiveram efeito sobre essas demonstra- contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. Contudo, a in- de 2018 e 2017
(715) (715)
(831) (831)
não apresentam diferença para o valor de mercado. d) Considerações sobre
ções financeiras. 2.2. Resultado: Os resultados são registrados pelo regime certeza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados (–) Linearização
(33) (33)
85
85
riscos: Riscos de juros: Relacionado com a possibilidade de perda por oscide competência. A receita de arrendamento de propriedade para investi- que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo Receita bruta - fiscal
10.263 10.263
9.667 9.667
lação de taxas ou descasamento de moedas nas carteiras ativas e passivas.
mento é reconhecida no resultado pelo método linear pelo prazo do arrenda- afetado em períodos futuros. No processo de aplicação das políticas contá- Receitas financeiras
324 324
132 132
O indexador condicionado as aplicações financeiras é o CDI. Para as contas
mento. Incentivos de arrendamento concedidos contratualmente são reco- beis da Companhia, a Administração fez os seguintes julgamentos que têm (–) Provisão do mês de
a receber de aluguéis o indexador utilizado é o IGP-M, considerado para
nhecidos como parte integral da receita total de aluguéis, pelo período do efeito mais significativo sobre os valores reconhecidos nas demonstrações dezembro de 2017
–
–
(2) (2)
atualização do saldo até o final do contrato. As posições passivas da Comarrendamento. As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre financeiras. Estimativas e premissas: As principais premissas relativas a fon- Receita financeira - fiscal 324 324
130 130
panhia estão basicamente representadas por contas a pagar, adiantamento
aplicações financeiras e sobre variações monetárias sobre os contratos de tes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de in- Percentual de presunção
32% 32%
32% 32%
de clientes e cauções, sendo os dois últimos estabelecidos conforme contralocação, os quais são reconhecidos integralmente no resultado, através do certeza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de Receita bruta presunção 3.284 3.284
3.093 3.093
tos
e atrelados ao indexador IGP-M e CDI, respectivamente. A Companhia
método dos juros efetivos. 2.3. Instrumentos financeiros - reconhecimen- causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no Outras receitas
–
–
–
–
to inicial e mensuração subsequente: A Administração da Companhia próximo período financeiro, são discutidas a seguir: Impostos: Existem in- Base de cálculo
enveredou estudos de mercado e posiciona-se de forma a assumir os evendetermina a classificação dos seus ativos e passivos financeiros no momen- certezas com relação à interpretação de regulamentos tributários comple- (presumido)
tuais descasamentos entre estes indicadores. Riscos de crédito: A Compa3.284 3.284
3.093 3.093
to do seu reconhecimento inicial de acordo com o modelo de negócio no xos e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. Dado o amplo as- Alíquota do adicional
nhia mantém contas correntes bancárias e aplicações financeiras com instiqual o ativo é gerenciado e suas respectivas características de fluxos de pecto de relacionamentos de negócios, bem como a natureza de longo do Imposto de renda
tuições financeiras aprovadas pela Administração de acordo com os critérios
10%
10%
–
caixa contratuais, presentes no CPC 48. Os passivos financeiros são men- prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças Alíquota do Imposto de renda
objetivos para diversificação de riscos de crédito. Para gerenciamento das
surados de acordo com sua natureza e finalidade. A Companhia adotou o entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças e da contribuição social
perdas com os locatários, a Companhia tem por política efetuar análise de
15% 9%
15% 9%
CPC 48 - Instrumentos Financeiros, em substituição ao CPC 38 - Instrumen- nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de Imposto de renda e
crédito, liquidez e exposições financeiras que possam comprometer a capatos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração, a partir de 1º/01/2018. As impostos já registrada. A Companhia constitui provisões, com base em esti- contribuição social
(797) (295) (1.092) (749) (278) (1.028) cidade financeira dos potencias promitentes honrarem seus compromissos
alterações realizadas nas políticas contábeis da Companhia estão descritas mativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por parte das Imposto de renda e contribuição
de aquisição dos imóveis. Estas análises baseiam-se em suporte documenabaixo, assim como seus impactos nas demonstrações financeiras: Classifi- autoridades fiscais. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, social sobre as receitas
tal e modelo de análise interno. Riscos de liquidez: É o risco da Companhia
cação de ativos financeiros: O CPC 48 contém uma nova abordagem de como interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade financeiras
(81) (29) (110) (33) (12) (44) não possuir recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos
classificação e mensuração de ativos financeiros que contém três principais tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpre- Despesa com imposto de
financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre
categorias de classificação: mensurados ao custo amortizado, ao Valor Jus- tação podem surgir em uma ampla variedade de assuntos, dependendo das renda e contribuição
os recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caito por meio de Outros Resultados Abrangentes (“VJORA”) e ao Valor Justo condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia. Valor justo dos social - corrente
(878) (324) (1.202) (782) (290) (1.072) xa, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros,
por meio do Resultado (“VJR”). A norma elimina as categorias existentes no instrumentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e passivos financei- Taxa efetiva
26% 9%
– 25% 9%
–
CPC 38 de mantidos até o vencimento, mantidos para negociação, emprés- ros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados 10. Patrimônio líquido: a) Capital social: A Companhia apresenta, em sendo monitoradas pela Administração da Companhia. Gestão de risco de
capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de
ativos,
é
determinado
utilizando
técnicas
de
avaliação,
incluindo
o
método
timos e recebíveis, e disponível para venda. Esta alteração não gerou quais31/12/2018, um capital social de R$65.978 (R$63.509 em 2017), valor esse
quer impactos retrospectivos na mensuração de ativos financeiros da Com- de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam totalmente subscrito pela acionista BRE/Alpha - Fundo de Investimento em salvaguardar a capacidade de continuidade de suas operações, para oferepanhia, sendo que a Companhia não possui instrumentos financeiros naqueles praticados no mercado, quando possível; contudo, quando isso Participações, representado por 65.978.321 ações ordinárias, nominativas e cer retorno aos seus sócios e garantia às demais partes interessadas, além
classificados como VJORA. Contabilidade de hedge: Os requerimentos do não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabe- sem valor nominal (63.509.463 ações ordinárias em 2017). Em 31/05/2018, de manter uma adequada estrutura de capital. Risco operacional: É o risco
CPC 48 exigem que as relações de contabilidade de hedge estejam alinha- lecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utiliza- conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária registrada na Junta de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de causas
das com os objetivos e estratégias de gestão de risco das entidades, tornan- dos como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. Comercial 313.263/18-8, foi aprovada a incorporação da empresa BRE Pon- associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da Companhia
do a avaliação de efetividade uma abordagem mais qualitativa e prospectiva Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo te Participações S.A. e o aumento do Capital Social referente à incorporação e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como
e proíbem a descontinuação voluntária da contabilidade de hedge; entretan- apresentado dos instrumentos financeiros. Perda por redução ao valor recu- no valor de R$2.469 passando a ser o capital social no montante de aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralto, dada a política de não contratação de instrumentos de hedge pela perável de ativos não financeiros (impairment): A Administração revisa R$65.978. Abaixo o acervo líquido incorporado:
mente aceitos de comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem
Companhia, não houve impactos na adoção. Redução ao valor recuperável anualmente e/ou quando ocorre algum evento específico o valor contábil lí31/05/2018 de todas as operações da Companhia. O objetivo da Companhia é adminis(impairment) de ativos financeiros: O CPC 48 substitui o modelo de “perdas quido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas cir- Ativo
trar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuízos financeiros e
incorridas” do CPC 38 por um modelo prospectivo de “perdas esperadas”. cunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar Caixa e equivalentes de caixa
2.247 danos à reputação da Companhia e buscar eficácia de custos e para evitar
Esse novo modelo se aplica aos ativos financeiros mensurados ao custo deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências iden- Impostos a recuperar
12 procedimentos de controle que restrinjam iniciativa e criatividade. A principal
tificadas
e
o
valor
contábil
líquido
exceder
o
valor
recuperável,
é
constituída
amortizado ou VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos paOutros créditos
213 responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de controles
trimoniais e ativos contratuais. Para as aplicações financeiras, a Companhia provisão para desvalorização (impairment), ajustando o valor contábil ao Conta corrente com pessoa ligada
200 para tratar riscos operacionais é atribuída à Alta Administração. Identificação
não obteve efeitos relevantes nas perdas de crédito, dados os ratings eleva- valor recuperável. Essas perdas são lançadas ao resultado do exercício
2.672 e valorização dos instrumentos financeiros: A Companhia não possui operados de suas contrapartes. Transição: As mudanças nas políticas contábeis quando identificadas. Provisão para perda de crédito esperada: A Compa- Passivo
ções com instrumentos financeiros não refletidas nas demonstrações finanresultantes da adoção do CPC 48 foram aplicadas retrospectivamente; toda- nhia aplica a abordagem simplificada do CPC 48 para cálculo das perdas de Fornecedores
164 ceiras em 31/12/2018 e 2017, assim como não realizou operações com devia, em função de suas atuais operações, não houve necessidade de rea- crédito esperadas para a vida inteira do ativo. A Administração estabeleceu Tributos a recolher
35 rivativos financeiros. e) Análise de sensibilidade: A Companhia realizou
presentar as informações comparativas de períodos anteriores decorrentes uma matriz de provisão que se baseia na experiência histórica de perda de Dividendos a pagar
4 análise de sensibilidade dos principais riscos aos quais seus instrumentos
das alterações na classificação e mensuração de instrumentos financeiros. crédito, ajustada para fatores prospectivos específicos para os devedores e
203
financeiros estão expostos, basicamente representados por variações de
2.4. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem para o ambiente econômico. 4. Novas normas e interpretações ainda não Acervo líquido incorporado
2.469 índices de inflação (IGP-M) e variação de taxa de juros (CDI). Com base nas
dinheiro em caixa, depósitos bancários e investimentos. Para que um inves- adotadas: A Companhia decidiu não adotar antecipadamente nenhuma ou- b) Reservas de lucros
timento de curto prazo seja qualificado como equivalente de caixa, ele pre- tra norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas que i) Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em projeções divulgadas pelo Banco Central (fonte: http://www.bcb.gov.br/), a
Companhia considerou estas informações para o cenário provável. Foram
cisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar ainda não estão em vigor. A natureza e a vigência de cada uma das novas
cada
exercício
social,
em
conformidade
com
o
artigo
193
da
Lei
nº
6.404/76,
calculados cenários crescentes e decrescentes de 25% e 50% sobre os
sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. Portanto, um investi- normas e alterações são descritas a seguir:
mento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quan- Pronunciamento
Descrição
Vigência até o limite de 20% do capital social. ii) Reserva de retenção de lucros: ativos e passivos líquidos, sendo que segue abaixo o demonstrativo da anáFoi constituída com base em saldos de lucros acumulados e serão destinado tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a CPC 06 (R2)/IFRS 16 Refere-se à definição
lise de sensibilidade:
contar da data da aquisição. Em sua maioria, são classificados na categoria Arrendamento Mercantil (a) e à orientação do contrato Exercícios anuais das conforme deliberação a ser dada em Assembleia Geral. c) Dividendos:
Queda Queda Cenário Aumento Aumento
“Ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado”. 2.5. Contas a recede arrendamento iniciados a partir De acordo com o Estatuto Social da Companhia, é garantido aos acionistas Indexador
de 50% de 25% provável de 25% de 50%
dividendos
mínimos
obrigatórios
de
1%
do
lucro
líquido
anual
ajustado,
nos
ber: As contas a receber são decorrentes das locações dos imóveis, os
previsto na IAS 17.
de 1º/01/2019.
3,21% 4,81% 6,42% 8,03% 9,63%
termos da legislação societária. Em 21/06/2018, conforme Ata de Assem- CDI
quais são registrados de acordo com o critério contábil apresentado na Nota 5. Caixa e equivalentes de caixa: Os saldos estão representados por:
IGP-M
3,77% 5,66% 7,54% 9,42% 11,31%
Explicativa nº 2.2. Quando o valor recebido é maior que o valor reconhecido Descrição
31/12/2018 31/12/2017 bleia Geral Extraordinária registrada na Junta Comercial 354.803/18-9, foi Ativos e
Saldo
como receita pelo método linear, a diferença é registrada como um passivo, Aplicações financeiras (a)
4.719
4.214 aprovada a distribuição de dividendos, apurados com base nos lucros evi- passivos
líquido Queda Queda Cenário Aumento Aumento
à rubrica “Adiantamento de clientes”. A provisão para perda de crédito espe4.719
4.214 denciados no balanço patrimonial levantado em 30/05/2018 no valor de líquidos 31/12/2018 de 50% de 25% provável de 25% de 50%
rada é constituída em montante considerado suficiente pela Administração (a) Representadas substancialmente por Certificados de Depósitos Bancá- R$1.000. Em 16/08/2018, conforme Ata de Assembleia Geral Extraordinária CDI
4.342 139 209
279
348
418
para cobrir as prováveis perdas na realização das contas a receber, consi- rios (CDBs) e operações compromissadas lastreadas em CDBs de emissão registrada na Junta Comercial 426.463/18-3, foi aprovada a distribuição de IGP-M
(1.202) (45) (68)
(90)
(113)
(136)
derando o seguinte critério: análise individual dos devedores, independente- de instituições financeiras de primeira linha, sendo resgatáveis em prazo dividendos, apurados com base nos lucros evidenciados no balanço patri- Total
3.140
94 141
189
235
282
mente do período de vencimento, considerando o histórico de perdas e risco inferior a 90 dias da data das respectivas operações, com remuneração de monial levantado em 31/07/2018 no valor de R$5.000. Em 14/11/2018, conQueda Queda Cenário Aumento Aumento
futuro de crédito. As despesas com a constituição da provisão para perda de 83,50% a 96,50% do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) para os forme Ata de Assembleia Geral Extraordinária registrada na Junta Comercial Indexador
de 50% de 25% provável de 25% de 50%
583.472/18-7, foi aprovada a distribuição de dividendos, apurados com base CDI
crédito esperada é registrada na rubrica “Outras despesas operacionais” na exercícios findos em 2018 e 2017. 6. Propriedade para investimento:
3,38% 5,06% 6,75% 8,44% 10,13%
nos lucros evidenciados no balanço patrimonial levantado em 30/09/2018 no IGP-M
demonstração do resultado, quando aplicável. 2.6. Propriedade para invesVida útil média
2,26% 3,38% 4,51% 5,64% 6,77%
timento: É a propriedade mantida para obter renda com aluguéis e mensuremanescente em anos 31/12/2018 31/12/2017 valor de R$2.000. A Companhia liquidou, durante o exercício de 2018, a in- Ativos e
Saldo
rada ao custo histórico, deduzido da depreciação calculada pelo método li- Terrenos
85.880
85.880 tegralidade dos dividendos propostos totalizando o valor de R$8.000, in- passivos
líquido Queda Queda Cenário Aumento Aumento
near para alocar seus custos aos seus valores residuais a vida útil estimada. Edificações
58 (*)
30.380
30.380 cluindo os dividendos mínimos obrigatórios e adicionais referentes ao exer- líquidos 31/12/2017 de 50% de 25% provável de 25% de 50%
O valor justo da propriedade para investimento é divulgado, conforme Nota Construção
58 (*)
6.637
6.637 cício de 2018 demonstrado a seguir a destinação do lucro do exercício:
CDI
3.822 129 193
258
322
387
31/12/2018 31/12/2017 IGP-M
Explicativa nº 6. Anualmente, a Companhia revisa a vida útil e o valor residu- Depreciação acumulada
(2.405) (1.898) Destinação do lucro do exercício
(654) (15) (22)
(29)
(37)
(44)
6.311
5.923 Total
al das suas propriedades para investimento. 2.7. Tributos: Imposto sobre
120.492 120.999 Lucro líquido do exercício
3.168 114 171
228
286
343
(316)
(296)
receitas de aluguel e serviços prestados: As receitas de aluguel das proprie- (*) A vida útil foi estabelecida com base no laudo de avaliação fornecido por Constituição de reserva legal no exercício
Saldo Saldo
Sem
(63)
(59)
dades para investimento e dos serviços prestados estão sujeitas aos se- empresa especializada e independente para o exercício de 2015 e atualiza- Dividendos mínimos obrigatórios pagos
em 2018 em 2017 CDI IGP-M indexador
–
(941) Saldos nas demonstrações
da internamente pela Companhia para o exercício de 2018, para a deprecia- Dividendos adicionais propostos e pagos
guintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:
(5.932) (4.627) financeiras
Impostos e contribuições 2018
Sigla Alíquotas ção é utilizado o método linear. A Companhia utiliza como forma de apresen- Constituição de reserva de retenção de lucros
–
–
Total
Programa de Integração Social
PIS
0,65% tação da propriedade para investimento o método de custo histórico.
Aplicações financeiras
4.719 4.214 4.718
–
–
Durante o ano de 2018 ocorreram movimentações como demonstrado no d) Variação patrimonial: Conforme ata de incorporação da BRE Ponte Parti- Contas a receber
Contribuição Social para Financiamento
1.673 1.283
– 1.673
–
cipações S.A. conforme Nota 9.a, a variação patrimonial no valor de R$(211) Outros créditos
da Seguridade Social
COFINS 3,00% quadro abaixo: Movimentação das propriedades para investimentos
55
55
–
–
55
Impostos e contribuições 2017
Sigla Alíquotas Em milhares de reais
2018
2017 entre a data do laudo 30/04/2019 e a data efetiva 31/05/2018 foi registrada Total dos ativos com riscos
Programa de Integração Social
PIS
0,65% Saldo em 1º de janeiro
120.999
119.684 na coluna “Retenção de lucros”.
financeiros
6.447 5.552 4.718 1.673
55
31/12/2018 31/12/2017 Contas a pagar
Contribuição Social para Financiamento
Aquisições - Retrofit
–
1.822 11. Receita líquida:
(404) (405)
–
–
(404)
10.978
10.414 Adiantamento de clientes
da Seguridade Social
COFINS 3,00% Depreciação do exercício
(507)
(507) Receita de aluguéis
(375)
(353) e caução
Esses encargos são apresentados como deduções das receitas de aluguel, Saldo em 31 de dezembro
120.492
120.999 Tributos sobre receita
(2.471) (2.329) (377) (2.094)
–
10.603
10.061 Total dos passivos com
conforme demonstrado na Nota 11. Imposto de renda e contribuição social: Anualmente, a Companhia estima o valor justo das propriedades para Receita líquida
31/12/2018 31/12/2017 riscos financeiros
A Companhia optou pelo regime de tributação do lucro presumido (base investimento. A Administração concluiu que não há indicativo de mudança 12. Despesas gerais e administrativas:
(2.875) (2.734) (377) (2.094)
(404)
(648)
(798) Total dos ativos e passivos
caixa), o qual é aplicável às sociedades cujo faturamento anual do exercício significativa no valor justo e de impairment em 31/12/2018, conforme Serviços prestados por terceiros
Depreciação
(507)
(507) com riscos financeiros
imediatamente anterior tenha sido inferior a R$78.000. Nesse contexto, a demonstrado a seguir:
3.572 2.818 4.341 (421)
(349)
(2.090)
(1.757) 15. Demandas judiciais: Com base na opinião dos consultores jurídicos da
base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social são calculadas
31/12/2018
31/12/2017 Despesas gerais
(3.245)
(3.062) Companhia e avaliação da Administração, não foram registradas provisões
à razão de 32% para receitas de aluguéis e 100% para receitas financeiras,
Custo Valor justo Custo Valor justo Total
sobre as quais se aplicam as alíquotas regulares dos respectivos impostos Propriedade para investimento 120.492 126.341 120.999 131.181 13. Resultado financeiro líquido: Os saldos estão representados por:
para contingências, pois não havia processos classificados como de perda
e contribuição (15% para o imposto de renda, acrescida do adicional de 10% O valor justo das propriedades para investimento foi estimado internamente
31/12/2018 31/12/2017 provável. Não sendo necessária qualquer divulgação adicional, em função
sobre o lucro tributável excedente de R$240, e 9% sobre o lucro tributável utilizando o método de fluxo de caixa descontado. Todos os cálculos são Despesas financeiras
de não haver processos classificados como perda possível e remota.
para contribuição social sobre o lucro líquido). A despesa com imposto de baseados na análise das qualificações físicas das propriedades em estudo Juros e descontos concedidos
(323)
(134)
renda e contribuição social compreende os impostos de renda correntes, os e das informações diversas levantadas no mercado, que são utilizadas na
(323)
(134)
Marcelo Fedak - Diretor
quais são reconhecidos no resultado. O imposto corrente é o imposto a pa- determinação dos valores justos do empreendimento. O modelo de fluxo de Receitas financeiras
gar esperado sobre o lucro tributável do exercício, a taxas de impostos de- caixa descontado foi estimado com base no fluxo de caixa individual do Rendimento sobre aplicações financeiras
287
132 Antonio Cesar Fernandes Freitas - Contador - CRC 1SP 242050/O-5
Aos Administradores e Acionistas da BRE Ponte I Empreendimentos e
Participações S.A. - São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da BRE Ponte I Empreendimentos e Participações S.A.
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2018 e
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o
resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BRE Ponte I Empreendimentos e Participações S.A. em 31/12/2018, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião:
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da Admi- internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relenistração e da governança pelas demonstrações financeiras: A Admi- vantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das de- são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, posmonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no sam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômiBrasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para cas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeipermitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção rele- ras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantedas demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avalia- mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos
ção da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quan- e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
do aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executae o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtea não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Compa- é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
nhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representaelaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do audi- ções falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos
tor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de

Nogle Participações S.A. - CNPJ nº 10.861.765/0001-70
Demonstrações Contábeis e Financeiras - Em reais
12/2018
12/2017
Balanço Patrimonial
12/2018
12/2017 Balanço Patrimonial
12/2018
12/2017 Demonstração de Resultado
ATIVO .............................................................. 18.796.491,50 18.350.594,11 PASSIVO............................................................... 18.796.491,50 18.350.594,11 Faturamento/Receita Bruta/Receita Líquida
219.641,86 216.960,75 Lucro Bruto........................................................
Ativo circulante ...........................................
88,93
836,38 Passivo circulante ............................................
164.508,60 141.008,60 (-) Despesas operacionais ..................................
14.772,51
11.506,69
Caixa e equivalentes de caixa .......................
88,93
836,38 Empréstimos e financiamentos ...........................
Obrigações
.............................................................
55.133,26
75.952,15
(-) Despesas aeronáuticas.................................. 494.027,74 361.590,08
Ativo não circulante................................... 18.796.402,57 18.349.757,73
Passivo não circulante.................................... 14.214.954,45 12.437.749,12 Resultado antes das Atividades Financeiras (508.800,25) (373.096,77)
Realizável a longo prazo
Empréstimos e financiamentos ...........................
44.016,43
44.016,43 (+) Receitas financeiras.......................................
0,14
55,12
Direitos com coligadas,
Obrigações com coligadas, controladas e sócios 14.141.638,02 12.364.432,69
1.834,90
4.670,88
controladas e sócios..................................... 2.881.399,39 1.606.599,19 Outros passivos não circulantes..........................
29.300,00
29.300,00 (-) Despesas financeiras .....................................
Investimentos .................................................. 14.354.991,09 15.178.345,13 Patrimônio Líquido ........................................... 4.361.895,19 5.695.884,24 Resultado antes de
Equivalência Patrimonial........................... (510.635,01) (377.712,53)
Imobilizado....................................................... 1.600.422,87 1.600.422,87 Capital Social.........................................................
100,00
100,00
91.964,82
(-) Depreciação acumulada ............................ (40.410,78) (35.609,46) Reserva de lucros .................................................. 4.361.795,19 5.695.784,24 (+) Receita de Equivalência patrimonial............
(-)
Despesa
de
Equivalência
patrimonial
..........
915.318,86
1.097.647,32
As demonstrações financeiras completas, contendo
Lucro antes do IR e da CSLL......................... (1.333.989,05) (1.475.359,85)
Notas Explicativas encontram-se disponíveis na sede da Companhia.
Prejuízo Líquido do Exercício ..................... (1.333.989,05) (1.475.359,85)
A DIRETORIA
Leandro Vespasiano dos Santos - Contador - CRC-PR063544/O-3

Leferga Participações S/A - CNPJ/MF nº 09.335.127/0001-36
Demonstrações Contábeis e Financeiras - Em reais

Balanço Patrimonial
ATIVO ..........................................................
Ativo circulante .......................................
Caixa e equivalentes de caixa ...................
Duplicatas a receber ...................................
Estoque de terrenos em loteamento.........
Outros ativos circulantes ............................
Ativo não circulante...............................
Realizável a longo prazo
Outros realizáveis a longo prazo................

12/2018
12/2017
10.061.283,94 11.069.452,21
8.326.596,51 9.334.764,78
142,43
415,70
7.574.335,58 8.582.230,58
602.118,50 602.118,50
150.000,00 150.000,00
1.734.687,43 1.734.687,43
1.734.687,43 1.734.687,43

Balanço Patrimonial
PASSIVO.....................................................
Passivo circulante ..................................
Impostos.......................................................
Outros passivos circulantes .......................
Passivo não circulante........................

12/2018
12/2017
10.061.283,94 11.069.452,21
1.149.512,00 1.108.824,89
44.360,75
3.673,64
1.105.151,25 1.105.151,25

Demonstração de Resultado
12/2018
Receita de Venda de Lotes/Receita Bruta
(-) Devoluções, abatimentos e cancelamentos
Receita Líquida/Lucro Bruto................
(-) Despesas operacionais ..........................
533.753,29
(-) Despesas tributárias...............................
36.788,17
Resultado antes das
Atividades Financeiras .......................
(570.541,46)
(+) Receitas financeiras...............................
(-) Despesas financeiras .............................
16.975,91
Resultado não Operacional .................
(587.517,37)
Lucro antes do IR e da CSLL.................
(587.517,37)
(-) Provisão para IR pessoa jurídica ...........
12.094,74
(-) Provisão para CS sobre lucro líquido ....
10.885,27
Prejuízo Líquido do Exercício .............
(610.497,38)

12/2017
155.560,00
(155.560,00)
751.927,95
10.302,14
(917.790,09)
0,03
43.869,69
(961.659,75)
(961.659,75)
3.387,00
3.048,30
(968.095,05)

continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras,
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época
dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que
eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. São
Paulo, 11/06/2019. ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. CRC-2SP034519/O-6; Cezar Augusto Ansoain de Freitas - Contador CRC-1SP234620/O-4.
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Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas da BRE Ponte V Empreendimentos e tar nossa opinião. Responsabilidades da Administração e da governan- sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor- operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incer- 1234567
Participações S.A. - SP/SP. Opinião: Examinamos as demonstrações fi- ça pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan- teza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dú- 1234567
nanceiras da BRE Ponte V Empreendimentos e Participações S.A. (“Compa- elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de vida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da 1234567
nhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/18 e as respecti- acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e pelos controles in- uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos cha- 1234567
vas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do ternos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria mar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulga- 1234567
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemen- realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, ções nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opi- 1234567
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das te se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao nião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 1234567
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financei- financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de dis- fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso re- 1234567
ras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos re- a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assun- torção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se latório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a 1234567
levantes, a posição patrimonial e financeira da BRE Ponte V Empreendimen- tos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresenta- 1234567
tos e Participações S.A. em 31/12/18, o desempenho de suas operações e contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Ad- auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoos seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as ministração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou ria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive 1234567
práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope- detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro- as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as corres- 1234567
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi- rações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles pondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo 1234567
toria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons- internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio- de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 1234567
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela trações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das nais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a au- governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos 1234567
auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em rela- demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoá- ditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns- trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de audi- 1234567
ção à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos vel de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres tâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia toria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que even- 1234567
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políti- tualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. 1234567
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as de- e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é cas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e res- São Paulo, 11/06/19. ERNST & YOUNG Auditores Independentes S.S. - 1234567
mais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria reali- pectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a ade- CRC-2SP034519/O-6; Cezar Augusto Ansoain de Freitas - Contador 1234567
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamen- zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria quação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade CRC-1SP234620/O-4.
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BRE Ponte V Empreendimentos e Participações S.A.

CNPJ nº 05.449.534/0001-13
Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma)
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
Notas 31/12/2018 31/12/2017
Balanço Patrimonial
Notas 31/12/2018 31/12/2017
Demonstração do Resultado
Notas 31/12/2018 31/12/2017
31/12/2018 31/12/2017
16.130
13.966 Passivo/Circulante
5.059
6.368 Receita líquida
11
33.223
30.363
Fluxo de caixa das atividades operacionais
5
7.836
7.066 Contas a pagar
–
1.705 Despesas e receitas operacionais
26.270 22.161
(3.289)
(4.918) Lucro líquido do exercício
7
7.697
6.611 Tributos a pagar
8
4.848
4.452 Gerais e administrativas
12
211
211 Lucro antes do resultado financeiro
–
2 Dividendos a pagar
29.934
25.445 Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa líquido
gerado pelas atividades operacionais
842
735 Despesas financeiras
23
240 Não circulante
13
(1)
(27) Depreciação acumulada
2.623
2.576
9
842
735 Receitas financeiras
574
47 Tributos diferidos
112
213 Linearização da receita de aluguéis
13
(891)
(371)
10 203.176 202.406
192.947 195.543 Patrimônio líquido
Lucro antes das provisões tributárias
30.045
25.631 Imposto de renda diferido
107
114
64.292
64.292 Outras receitas e despesas
6 192.947 195.543 Capital social
28.109 24.480
Reservas de lucros
138.884 138.114 Outras receitas operacionais
–
12 Variações nos ativos e passivos:
–
– IR e CS - correntes
Dividendos adicionais propostos
Aumento
(redução)
no
ativo:
9
(3.668)
(3.368)
Total do ativo
209.077 209.509 Total do passivo e patrimônio líquido
209.077 209.509
217
(41)
(107)
(114) Tributos a recuperar
IR e CS - diferidos
9
(195)
(691)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Reserva de lucros Dividendos
Lucros
Lucro líquido do exercício
26.270
22.161 Contas a receber
(525)
374
Capital Reserva
Reserva de Retenção adicionais (prejuízos)
Lucro básico e diluído por ação em reais (R$)
0,4086
0,3447 Despesas antecipadas
Aumento (redução) de passivo:
social legal lucros a realizar de lucros propostos acumulados Total
Demonstração do Resultado Abrangente 31/12/2018 31/12/2017 Contas a pagar
(1.705)
1.067
64.292 3.343
118.400 18.421
18.805
– 223.261
Saldos em 31 de dezembro de 2016
26.270
22.161 Tributos a pagar
Lucro líquido do exercício
396
613
Pagamento de dividendos adicionais propostos no ano anterior
–
–
–
– (18.805)
– (18.805) Total de resultados abrangentes dos períodos
26.270
22.161 Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
26.297 25.801
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
22.161 22.161
Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 10.c)
–
–
–
–
–
(222) (222) (*) A vida útil foi estabelecida com base no laudo de avaliação fornecido por Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Benfeitorias em propriedade para investimento
(27) (2.003)
Constituição de reserva legal no exercício
– 1.108
–
–
–
(1.108)
– empresa especializada e independente para o exercício de 2015 e atualiza- Caixa líquido aplicado em atividades de investimento
(27) (2.003)
da internamente pela Companhia para o exercício de 2018. Todavia, a ComConstituição de reserva de retenção de lucros
–
–
– 20.831
–
(20.831)
– panhia anualmente estima o valor justo da propriedade para investimento. A Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Distribuição de dividendos
–
–
– (23.989)
–
– (23.989) Administração concluiu que não há indicativo de mudança significativa no Distribuição de dividendos
(25.500) (43.000)
Saldos em 31 de dezembro de 2017
64.292 4.451
118.400 15.263
–
– 202.406 valor justo de impairment em 31/12/17, conforme demonstrado a seguir:
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (25.500) (43.000)
Lucro líquido do exercício
–
–
–
–
–
26.270 26.270
31/12/18
31/12/17 Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes caixa 770 (19.202)
Constituição de reserva legal no exercício (Nota 10.b)
– 1.313
–
–
–
(1.313)
–
Custo Valor justo Custo Valor justo Saldo de caixa e equivalente de caixa:
Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 10.c)
–
–
–
262
–
(262)
– Propriedade para investimento 192.947 321.683 195.543 297.480 No início do exercício
7.066 26.268
Constituição de reserva de retenção de lucros (Nota 10.c)
–
–
– 24.695
–
(24.695)
– O valor justo das propriedades para investimento foi estimado internamente No final do exercício
7.836
7.066
Distribuição de dividendos (Nota 10.c)
–
–
– (25.500)
–
– (25.500) utilizando o fluxo de caixa descontado. Todos os cálculos são baseados na Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes caixa 770 (19.202)
64.292 5.764
118.400 14.720
–
– 203.176 análise das qualificações físicas das propriedades em estudo e das informaSaldos em 31 de dezembro de 2018
14. Instrumentos financeiros: a) Gerenciamento de riscos: A Companhia
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
líquido). A despesa com IR e CS compreende os impostos de renda corren- ções diversas levantadas no mercado, que são utilizadas na determinação participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos registra1. Contexto: a) Objeto social: A BRE Ponte V Empreendimentos e Participa- tes, os quais são reconhecidos no resultado. O imposto corrente é o imposto do valor justo do empreendimento. O modelo de fluxo de caixa descontado dos em contas patrimoniais, que se destinam a atender às suas necessidações S.A. (“Companhia” ou “BRE Ponte V”) é a uma sociedade por ações de a pagar esperado sobre o lucro tributável do exercício, a taxas de impostos foi estimado com base no fluxo de caixa individual do imóvel, sendo consi- des e a reduzir a exposição a riscos de crédito, de taxa de juros e de mercacapital fechado. A Companhia está domiciliada no Brasil, à Avenida Briga- decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das derado o valor atual do aluguel até o final do contrato com base nas seguin- do. A administração desses riscos é efetuada por meio de definição de esdeiro Faria Lima, 2.277, sala 1.201, Jardim Paulistano, CEP: 01452-000 - demonstrações financeiras. O IR e a CS diferidos passivos são oriundos de tes premissas: Cap Rate 10%, taxa de desconto de 8%:
tratégias, estabelecimento de sistemas de controle e determinação de limi31/12/18
31/12/17 tes de posições. Não são realizadas operações envolvendo instrumentos fiSP/SP. Segue abaixo o objeto social que a Companhia passou a ter: (a) De- critérios contábeis diferentes entre a contabilidade fiscal e a societária. Esse
De acordo com a De acordo com a nanceiros com finalidade especulativa. b) Valorização dos instrumentos fisenvolvimento e investimento em empreendimentos imobiliários e constru- saldo é calculado sobre a receita que será recebida em período futuro tendo Crescimento de longo
condição específica condição específica nanceiros: Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos são
ção de imóveis; (b) Comercialização por venda, arrendamento de imóveis em vista a adoção pelo regime de caixa. A realização desse passivo decor- prazo em taxas
do imóvel
do imóvel descritos a seguir, bem como suas categorias de classificação:
próprios, compra e venda de imóveis sejam eles terrenos, frações ideais de rerá da linearização da receita. 2.8. Provisão para redução ao valor recu- reais de aluguel (%)
8,0% a.a.
8,0% a.a.
terrenos, escritórios, armazéns, lojas de varejo, edifícios construídos no re- perável de ativos não financeiros: A Administração revisa anualmente o Taxa de desconto
Valor Valor
10,0% a.a.
12,0% a.a.
gime de built-to-suit; (c) Participação em sociedades, associações, fundos valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudan- Cap Rate
Hierarquia contábil justo Mensuração
de investimento imobiliário ou fundos de investimento em participações; ças nas circunstâncias econômicas ou operacionais, que possam indicar Com base no valor justo da propriedade para investimento, a Administração Equivalentes de caixa- Nota 5
Nível 2 7.836 7.836
(*)
(d) Locação ou sublocação de bens próprios, desde que não seja mediante deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências iden- concluiu que não há indicativo de desvalorização do ativo que requer a redu- Contas a receber - Nota 7
(**)
Nível 2 7.697 7.697
operação de leasing. 2. Apresentação das demonstrações financeiras: tificadas e caso o valor contábil líquido exceda o valor recuperável, é consti- ção ao valor recuperável. 6. Contas a receber: O contrato firmado entre a
15.533 15.533
2.1. Base de preparação das demonstrações financeiras: As demonstra- tuída provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil líquido ao BRE Ponte V Empreendimentos e Participações S.A. e a Volkswagen do Dividendos a pagar
(**)
Nível 2 (211) (211)
ções financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unida- Brasil, o mesmo foi firmado em 1º/12/14, com duração inicial de 10 anos.
(211) (211)
adotadas no Brasil, que incluem os princípios previstos na legislação socie- de geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e Com base no segundo aditivo, o contrato foi prorrogado por um período ex- (*) Valor justo através do resultado.
tária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações o valor líquido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de tra de dois anos. Não houve renegociação no contrato de aluguel, após a (**) Custo amortizável.
técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e deli- caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando operação de venda da BR Properties à BRE Ponte Participações S.A. Os A Companhia aplica as regras de hierarquização para avaliação dos valores
berados pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). As demonstrações uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita o custo médio ponde- valores dos arrendamentos são acrescidos da variação acumulada do Índi- justos de seus instrumentos financeiros, para instrumentos financeiros menfinanceiras são apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da rado de capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. ce Geral de Preços de Mercado divulgado pela Fundação Getúlio Vargas surados no balanço patrimonial, o que requer a divulgação das mensuraCompanhia. A Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e O valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base em (IGP-M/FGV) e possui a seguinte composição:
ções do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia: (i) Preços cotados (não
Período de locação
Reajuste
Circulante ajustados) em mercados para ativos e passivos idênticos (Nível 1). (ii) Inforinterpretações emitidas pelo (CPC) e demais órgãos reguladores que esta- contrato de venda firme em uma transação em bases comutativas, entre
Início Término Vencimento Mês/ano 31/12/18 31/12/17 mações, além dos preços cotados, incluídas no Nível 1 que são adotadas
vam em vigor em 31/12/18. O contrato social da Companhia determina que partes conhecedoras e interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à
Anual Posteo exercício social iniciará em 1º/01 e terminará em 31/12 de cada ano. Esti- venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com base no Volkswagen
pelo mercado para o ativo ou passivo, seja direta (ou seja, como preços) ou
cipado 12/18 IGP-M 7.697 6.611 indiretamente (ou seja, derivados dos preços) (Nível 2). (iii) Premissas, para
mativas: As demonstrações financeiras foram elaboradas com apoio em di- preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais re- do Brasil 01/12/14 30/11/26
versas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimati- cente com ativos semelhantes. 2.9. Custos de captação: Custos de capta- A Companhia avaliou o risco de crédito do cliente e as perspectivas de rece- o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercavas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras fo- ção de recursos de terceiros: Custos de empréstimos diretamente atribuí- bimento dos recebíveis e concluiu por não haver necessidade de reconheci- do (inputs não observáveis) (Nível 3). c) Valor justo dos ativos e passivos firam apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da veis na captação de recursos por meio da contratação de empréstimos ou mento de provisão para perda de crédito esperada. Em 31/12/18, a Compa- nanceiros: O valor justo dos ativos e passivos financeiros é incluído no valor
Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas financiamentos ou pela emissão de títulos de dívida relacionadas com a nhia possuía recebíveis a vencer no montante de R$7.697. 7. Tributos a pelo qual o instrumento poderia ser trocado em uma transação corrente
demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas aquisição de uma propriedade para investimento são reconhecidos como pagar: Representam as obrigações tributárias correntes sobre as receitas entre partes dispostas a negociar, e não em uma venda ou liquidação forçae premissas incluem as estimativas para perda de crédito esperada, assim custos da transação. Nesse caso, a taxa é diferida até que a liquidação fi- de locação, conforme demonstramos a seguir:
31/12/18 31/12/17 da. Os seguintes métodos e premissas foram utilizados para estimar o valor
como da análise de risco para determinação de outras provisões. A liquida- nanceira ocorra. Quando não houver evidências da probabilidade da liquida- Descrição
1.001
912 justo: • Caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de clientes, contas
ção das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valo- ção financeira de parte ou da totalidade do empréstimo e financiamento, a COFINS a recolher
217
198 a pagar a fornecedores e outras obrigações de curto prazo, quando existenres significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações fi- taxa é capitalizada como um pagamento antecipado de serviços de liquidez PIS a recolher
2.665 2.438 tes, se aproximam de seu respectivo valor contábil em grande parte devido
nanceiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao processo de esti- e amortizada durante o período do empréstimo e financiamento ao qual se IR a recolher
965
880 ao vencimento no curto prazo desses instrumentos; • Os valores registrados
mativa. A Companhia revisa suas estimativas e premissas pelo menos anu- relaciona. 2.10. Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido no ba- CS a recolher
–
24 das aplicações financeiras, em certificado de depósito bancário. d) Considealmente. A Diretoria da Companhia autorizou a conclusão das demonstra- lanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futu- IRRF retido na fonte a recolher
4.848 4.452 rações sobre riscos: Riscos de juros: Relacionado com a possibilidade de
ções financeiras em 11/05/19, considerando os eventos subsequentes ros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser Total
ocorridos até essa data, que tiveram efeito sobre essas demonstrações fi- mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimo- 9. Imposto de renda e contribuição social: a) Reconciliação da despesa perda por oscilação de taxas ou descasamento de moedas nas carteiras
ativas e passivas. O indexador condicionado as aplicações financeiras é o
de
IR
e
CS:
Para
os
exercícios
de
2018
e
2017,
a
Companhia
optou
pelo
nanceiras. 2.2. Resultado: Os resultados são registrados pelo regime de nial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como
competência. A receita de arrendamento de propriedade para investimento resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico regime de tributação do lucro presumido, com isso, segue o demonstrativo CDI. Para as contas a receber de aluguéis o indexador utilizado é o IGP-M,
considerado para atualização do saldo até o final do contrato. As posições
é reconhecida no resultado pelo método linear pelo prazo do arrendamento. seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos corres- do cálculo da alíquota efetiva:
31/12/18
31/12/17 passivas da Companhia estão basicamente representadas por contas a paIncentivos de arrendamento concedidos contratualmente são reconhecidos pondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridos. As
IRPJ CSLL Total IRPJ CSLL Total gar, sem qualquer indexador relevante condicionado. A Companhia enverecomo parte integral da receita total de aluguéis, pelo período do arrenda- provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do ris- Descrição
dou estudos de mercado e posiciona-se de forma a assumir os eventuais
34.440 34.440
30.828 30.828
mento. As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações co envolvido. 2.11. Resultado por ação: O resultado por ação foi calculado Receita bruta
descasamentos entre estes indicadores. Riscos de crédito: A Companhia
financeiras e sobre variações monetárias sobre os contratos de locação, os de acordo com o artigo 187 - inciso VII da Lei 6.404/76, o qual exige que seja (–) Provisão das contas a receber
mantém contas-correntes bancárias e aplicações financeiras com institui(194) (194)
(690) (690)
quais são reconhecidos integralmente no resultado, através do método dos apresentado nas demonstrações de resultado (DRE), o lucro ou prejuízo lí- do mês de dezembro
ções financeiras aprovadas pela Administração de acordo com os critérios
(891) (891)
(371) (371)
juros efetivos. 2.3. Instrumentos financeiros - reconhecimento inicial e quido do exercício e seu montante por ação do capital social (resultado do (–) Linearização
objetivos
para diversificação de riscos de crédito. Para gerenciamento das
33.355 33.355
29.767 29.767
mensuração subsequente: A Administração da Companhia determina a exercício dividido pela quantidade de ações em circulação na data-base das Receita bruta - fiscal
perdas com os locatários, a Companhia tem por política efetuar análise de
156 156
194 194
classificação dos seus ativos e passivos financeiros no momento do seu demonstrações financeiras). 3. Julgamentos, estimativas e premissas Receitas financeiras
crédito, liquidez e exposições financeiras que possam comprometer a
reconhecimento inicial de acordo com o modelo de negócio no qual o ativo contábeis significativas: Julgamentos: A preparação das demonstrações (–) Provisão das receitas financeiras
capacidade financeira dos potencias promitentes honrarem seus compro–
–
(6) (6)
é gerenciado e suas respectivas características de fluxos de caixa contratu- financeiras da Companhia requer que a Administração faça julgamentos e do mês de dezembro
missos de aquisição dos imóveis. Estas análises baseiam-se em suporte
188 188
ais, presentes no CPC 48. Os passivos financeiros são mensurados de acor- estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de recei- Receita financeira - fiscal 156 156
documental e modelo de análise interno. Riscos de liquidez: É o risco da
32% 32%
32% 32%
do com sua natureza e finalidade. A Companhia adotou o CPC 48 - Instru- tas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos Percentual de presunção
Companhia não possuir recursos líquidos suficientes para honrar seus com9.525 9.525
mentos Financeiros, em substituição ao CPC 38 - Instrumentos Financeiros: contingentes, na data-base das demonstrações financeiras. Contudo, a in- Receita bruta presunção 10.674 10.674
promissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de
–
–
19
19
Reconhecimento e Mensuração, a partir de 1º/01/18. As alterações realiza- certeza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados Outras receitas
volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a
9.732 9.732
das nas políticas contábeis da Companhia estão descritas abaixo, assim que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo Base cálculo (presumido) 10.830 10.830
liquidez
do caixa, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebi–
10%
–
como seus impactos nas demonstrações financeiras: Classificação de ativos afetado em períodos futuros. No processo de aplicação das políticas contá- Alíquota do adicional do IR 10%
mentos futuros, sendo monitoradas pela Administração da Companhia. Ges15% 9%
15% 9%
financeiros: O CPC 48 contém uma nova abordagem de classificação e beis da Companhia, a Administração fez os seguintes julgamentos que têm Alíquota do IR e da CS
(2.693) (975) (3.668) (2.418) (876) (3.294) tão de risco de capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capimensuração de ativos financeiros que contém três principais categorias de efeito mais significativo sobre os valores reconhecidos nas demonstrações IR e CS
tal são os de salvaguardar a capacidade de continuidade de suas operaclassificação: mensurados ao custo amortizado, ao Valor Justo por meio de financeiras. Estimativas e premissas: As principais premissas relativas a fon- IR e CS sobre as
(79) (28) (107) (47) (17) (74) ções, para oferecer retorno aos seus sócios e garantia às demais partes inOutros Resultados Abrangentes (“VJORA”) e ao Valor Justo por meio do tes de incerteza nas estimativas futuras e outras importantes fontes de in- receitas financeiras
teressadas, além de manter uma adequada estrutura de capital. Risco opeResultado (“VJR”). A norma elimina as categorias existentes no CPC 38 de certeza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco significativo de Despesa com IR e CS
(2.772) (1.004) (3.776) (2.472) (896) (3.368) racional: É o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma vamantidos até o vencimento, mantidos para negociação, empréstimos e rece- causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no - correntes
bíveis, e disponível para venda. Esta alteração não gerou quaisquer impac- próximo período financeiro, são discutidas a seguir: Impostos: Existem in- b) Composição do IR e CS diferido: O saldo líquido de IR e CS diferido passivo riedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestru31/12/18 31/12/17 tura da Companhia e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado
tos retrospectivos na mensuração de ativos financeiros da Companhia, sen- certezas com relação à interpretação de regulamentos tributários comple- em 31/12/18 está assim demonstrado:
842
735 e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e
do que a Companhia não possui instrumentos financeiros classificados xos e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. Dado o amplo as- Diferença temporária - regime caixa
842
735 de padrões geralmente aceitos de comportamento empresarial. Riscos opecomo VJORA. Contabilidade de hedge: Os requerimentos do CPC 48 exi- pecto de relacionamentos de negócios, bem como a natureza de longo IR diferido passivo
gem que as relações de contabilidade de hedge estejam alinhadas com os prazo e a complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças Em 31/12/18 e 2017, o IR e a CS diferidos passivos são oriundos dos ajus- racionais surgem de todas as operações da Companhia. O objetivo da Comobjetivos e estratégias de gestão de risco das entidades, tornando a avalia- entre os resultados reais e as premissas adotadas, ou futuras mudanças tes entre os reconhecimentos e critérios contábeis diferentes entre a conta- panhia é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de prejuíção de efetividade uma abordagem mais qualitativa e prospectiva e proíbem nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na receita e despesa de bilidade fiscal e a societária. Esse saldo está representado pela diferença zos financeiros e danos à reputação da Companhia e buscar eficácia de
a descontinuação voluntária da contabilidade de hedge; entretanto, dada a impostos já registrada. A Companhia constitui provisões, com base em esti- temporária tributável, e a obrigação de pagar o tributo incidente sobre a re- custos e para evitar procedimentos de controle que restrinjam iniciativa e
política de não contratação de instrumentos de hedge pela Companhia, não mativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por parte das ceita em períodos futuros é um passivo fiscal diferido. A realização desse criatividade. A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implehouve impactos na adoção. Redução ao valor recuperável (impairment) de autoridades fiscais. O valor dessas provisões baseia-se em vários fatores, passivo decorrerá da linearização da receita. 10. Patrimônio líquido: a) Ca- mentação de controles para tratar riscos operacionais é atribuída à Alta Adativos financeiros: O CPC 48 substitui o modelo de “perdas incorridas” do como interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade pital social: Em 31/12/18 e 2017, o capital social da Companhia é de ministração. Identificação e valorização dos instrumentos financeiros: A
CPC 38 por um modelo prospectivo de “perdas esperadas”. Esse novo mo- tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpre- R$64.292 dividido em 64.292.126 ações ordinárias, com valor nominal de Companhia não possui operações com instrumentos financeiros não refletidelo se aplica aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou tação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo das 1,00 real cada. b) Reservas de lucros: i) Reserva legal: É constituída à razão das nas demonstrações financeiras em 31/12/18 e 2017, assim como não
VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ati- condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia. Valor justo dos de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, em conformidade realizou operações com derivativos financeiros. e) Análise de sensibilidade:
vos contratuais. Para as aplicações financeiras, a Companhia não obteve instrumentos financeiros: Quando o valor justo de ativos e passivos financei- com o artigo 193 da Lei 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. A Companhia realizou análise de sensibilidade dos principais riscos aos
efeitos relevantes nas perdas de crédito, dados os ratings elevados de suas ros apresentados no balanço patrimonial não puder ser obtido de mercados ii) Reserva de lucros a realizar: A Reserva de lucros a realizar da Compa- quais seus instrumentos financeiros estão expostos, basicamente represencontrapartes. Transição: As mudanças nas políticas contábeis resultantes da ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação, incluindo o método nhia foi constituída com base no artigo 197 da Lei 6.404. Onde a Companhia tados por variações de índices de inflação (IGP-M) e variação de taxa de
adoção do CPC 48 foram aplicadas retrospectivamente; todavia, em função de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam em Assembleia Geral poderá, por proposta dos órgãos de administração, juros (CDI). Com base nas projeções divulgadas pelo Banco Central (fontes:
de suas atuais operações, não houve necessidade de reapresentar as infor- naqueles praticados no mercado, quando possível; contudo, quando isso destinar o excesso dos dividendos obrigatórios a fim de ser constituída a http://www.bcb.gov.br/), a Companhia considerou estas informações para o
mações comparativas de períodos anteriores decorrentes das alterações na não for viável, um determinado nível de julgamento é requerido para estabe- reserva de lucros a realizar, baseando-se no exercício em que o montante cenário provável. Foram calculados cenários crescentes e decrescentes de
classificação e mensuração de instrumentos financeiros. 2.4. Caixa e equi- lecer o valor justo. O julgamento inclui considerações sobre os dados utiliza- do dividendo obrigatório, calculado nos termos do item C Dividendos, ultra- 25% e 50% sobre os Ativos e Passivos Líquidos, sendo que segue abaixo o
valentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em cai- dos como, por exemplo, risco de liquidez, risco de crédito e volatilidade. passar a parcela realizada do lucro do exercício. E no artigo199. Caso o demonstrativo da análise de sensibilidade:
xa, depósitos bancários e investimentos. Para que um investimento de curto Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o valor justo saldo de reservas de lucro, exceto as para contingências, de incentivos fisQueda de Cenário
Aumento de
prazo seja qualificado como equivalente de caixa, ele precisa ter conversibi- apresentado dos instrumentos financeiros. Perda por redução ao valor recu- cais e de lucros a realizar, ultrapasse o saldo do capital social, a Companhia Indexador
50%
25% Provável
25%
50%
lidade imediata em montante conhecido de caixa e estar sujeito a um insig- perável de ativos não financeiros (impairment): A Administração revisa anu- deverá constituir a reserva de lucros a realizar. iii) Reserva de retenção de CDI
3,21% 4,81%
6,42% 8,03% 9,63%
nificante risco de mudança de valor. Portanto, um investimento normalmente almente e/ou quando ocorre algum evento específico o valor contábil líquido lucros: Foi constituída com base em saldos de lucros acumulados e serão
3,77% 5,66%
7,54% 9,42% 11,31%
qualifica-se como equivalente de caixa somente quando tem vencimento de dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstân- destinadas conforme deliberação a ser dada em Assembleia Geral. c) Divi- IGP-M
Saldo líquido Queda de Cenário Aumento de
curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da aquisi- cias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterio- dendos: De acordo com o Estatuto Social da Companhia, é garantido aos Ativos e passivos
31/12/18 50% 25% Provável 25% 50%
ção. Em sua maioria, são classificadas na categoria “Ativos financeiros ao ração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas acionistas dividendos mínimos obrigatórios de 1% do lucro líquido anual líquidos
7.836 251 377
503 629 755
valor justo por meio de resultado”. 2.5. Contas a receber: As contas a rece- e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão ajustado, nos termos da legislação societária. Em 17/12/18, a Companhia CDI
7.697 290 436
580 725 871
ber são decorrentes das locações dos imóveis, os quais são registrados de para desvalorização (impairment), ajustando o valor contábil ao valor recu- realizou a distribuição de dividendos no valor de R$25.500 (R$23.989 em IGP-M
15.533 541 813 1.083 1.354 1.626
acordo com o critério contábil apresentado na Nota Explicativa 2.2. Quando perável. Essas perdas são lançadas ao resultado do exercício quando iden- 31/12/17) relativos à retenção de lucros acumulados conforme Ata de Total
o valor recebido é maior que o valor reconhecido como receita pelo método tificadas. Provisão para perda de crédito esperada: A Companhia aplica a Assembleia Geral Extraordinária.
Queda de Cenário
Aumento de
linear, a diferença é registrada como um passivo, à rubrica “Adiantamento de abordagem simplificada do CPC 48 para cálculo das perdas de crédito es- Destinação do lucro do exercício
31/12/18 31/12/17 Indexador
50%
25% Provável
25%
50%
clientes”. A provisão para perda de crédito esperada é constituída em mon- peradas para a vida inteira do ativo. A Administração estabeleceu uma ma- Lucro líquido do exercício
26.270 22.161 CDI
3,38% 5,06%
6,75% 8,44% 10,13%
tante considerado suficiente pela Administração para cobrir as prováveis triz de provisão que se baseia na experiência histórica de perda de crédito, Constituição da reserva legal do exercício
(1.313) (1.108) IGP-M
2,26% 3,38%
4,51% 5,64% 6,77%
perdas na realização das contas a receber, considerando o seguinte critério: ajustada para fatores prospectivos específicos para os devedores e para o Dividendos propostos
(262) (222)
Saldo líquido Queda de Cenário Aumento de
análise individual dos devedores, independentemente do período de venci- ambiente econômico. 4. Novas normas e interpretações ainda não adota- Dividendos adicionais propostos
(24.695) (20.388) Ativos e passivos
líquidos
50%
25%
25%
50%
31/12/17
Provável
mento, considerando o histórico de perdas e risco futuro de crédito. As des- das: A Companhia decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra Constituição de reserva de retenção de lucros
– (443)
7.066 238 358
477 596 715
pesas com a constituição da provisão para perda de crédito esperada são norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas que ainda Lucro não distribuído
–
– CDI
6.611 149 224
298 373 447
registradas na rubrica “Outras despesas operacionais” na demonstração do não estão em vigor. A natureza e a vigência de cada uma das novas normas 11. Receita líquida:
31/12/18 31/12/17 IGP-M
13.677 388 581
775 969 1.163
resultado, quando aplicável. 2.6. Propriedade para investimento: É a pro- e alterações são descritas a seguir: CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Arrendamento Receita de aluguéis
33.549 30.475 Total
priedade mantida para obter renda com aluguéis e mensuradas ao custo Mercantil (a): Refere-se à definição e à orientação do contrato de arrenda- Linearização da receita de aluguel
891
998 Saldos nas demonstrações
Saldo em
Sem
histórico, deduzido da depreciação calculada pelo método linear para alocar mento previsto na IAS 17 - Exercícios anuais iniciados a partir de 1º/01/19. Tributos sobre receita
(1.217) (1.110) financeiras
2018 2017 CDI IGP-M indexador
seus custos aos seus valores residuais a vida útil estimada. O valor justo da 5. Caixa e equivalentes de caixa: Os saldos estão representados por:
Receita líquida
33.223 30.363 Aplicações financeiras
–
7.836 7.066 7.836
–
propriedade para investimento é divulgado, conforme Nota Explicativa 6. Descrição
31/12/18 31/12/17 12. Despesas gerais e administrativas
31/12/18 31/12/17 Contas a receber
7.697 6.611
– 7.697
–
Anualmente, a Companhia revisa a vida útil e o valor residual das suas pro- Aplicações financeiras (a)
7.836
7.066 Serviços prestados por terceiros
(158) (1.839) Total ativos riscos financeiros 15.533 13.677 7.836 7.697
–
priedades para investimento. 2.7. Tributos: Imposto sobre receitas de alu7.836
7.066 Depreciação
(2.623) (2.576) Dividendos a pagar
– (211)
guel e serviços prestados: As receitas de aluguel das propriedades para in- (a) Representadas substancialmente por CDBs e operações compromissa- Impostos e taxas
(1)
– Contas a pagar
– (1.705)
–
–
–
vestimento e dos serviços prestados estão sujeitas aos seguintes impostos das lastreadas em CDBs de emissão de instituições financeiras de primeira Outras despesas administrativas
(507) (503) Total passivos riscos financeiros – (1.916)
–
–
–
e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas: PIS: 0,65%; COFINS: linha, sendo resgatáveis em prazo inferior a 90 dias da data das respectivas Total
(3.289) (4.918) Total dos ativos e passivos
3,00%. Esses encargos são apresentados como deduções das receitas de operações, com remuneração de aproximadamente 99% do CDI para os Por disposição estatutária, a Companhia não contratou e não contratará com riscos financeiros
15.533 11.761 7.836 7.697
–
aluguel, conforme demonstrado na Nota Explicativa 11. Imposto de renda e exercícios findos em 2018 e 2017.
funcionários, sendo todos os serviços necessários prestados pelos seus ad15.
Demandas
judiciais:
Com
base
na
opinião
dos
consultores
jurídicos
da
contribuição social: A Companhia optou pelo regime de tributação do lucro 6. Propriedade para
Vida útil média
ministradores ou por empresas especializadas terceirizadas. 13. Resultado
presumido (base caixa), o qual é aplicável às sociedades cujo faturamento investimento:
remanescente
financeiro líquido: Os saldos estão representados por: 31/12/18 31/12/17 Companhia e avaliação da Administração, não foram registradas provisões
anual do exercício imediatamente anterior tenha sido inferior a R$78.000.
em anos 31/12/18 31/12/17 Despesas financeiras
(1)
(27) para contingências, pois não havia processos classificados como de perda
Nesse contexto, a base de cálculo do IR e da CS são calculadas à razão de Terrenos
82.780
82.780 Juros e descontos concedidos
(1)
(27) provável. Não sendo necessária qualquer divulgação adicional, em função
32% para receitas de aluguéis e 100% para receitas financeiras, sobre as Edificações
44 (*) 117.942 115.912 Receitas financeiras
112
213 de não haver processos classificados como perda possível e remota.
quais se aplicam as alíquotas regulares dos respectivos impostos e contri- Propriedade em andamento
–
2.003 Rendimento sobre aplicações financeiras
112
194
Marcelo Fedak - Diretor
buição (15% para o IR, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributá- Depreciação acumulada
(7.775)
(5.152) Outras receitas financeiras
–
19
vel excedente de R$240, e 9% sobre o lucro tributável para CS sobre o lucro
192.947 195.543 Resultado financeiro
111
186 Antonio Cesar Fernandes Freitas - Contador - CRC 1SP 242050/O-5
Balanço Patrimonial
Ativo/Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Adiantamento a fornecedores
Tributos a recuperar
Despesas antecipadas
Não circulante
Propriedade para investimento

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1017490-87.2015.8.26.0003
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
de São Paulo, Dr(a). Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a LUCIANA RIBEIRO OLIVEIRA, CPF 116.659.268-56, que Companhia de
Empreendimentos São Paulo, ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, tendo
como corréus Ângelo Cintra Correa, CPF 057.913.018-55 e outro, para cobrança de R$
360.845,94 (fev/2019). Estando a executada em lugar ignorado, foi deferida a citação por
edital, para que em 03 dias, pague o débito, atualizado ou em 15 dias, embargue ou
reconheça o crédito da exeqüente, 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, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias
supra, bem como intimada fica da penhora efetuada sobre o veículo marca I/Kia Sportage
EX 2.0 G2, placa EEX2538, ano fabricação/modelo 2008/2009 de propriedade da executada
Luciana Ribeiro Oliveira, CPF 116.659.268-56, sendo

Citação e Intimação - Prazo 20 dias Processo 0206318-97.2009.8.26.0002 (002.09.2063189). O Dr. Carlos Eduardo Santos Pontes de Miranda, Juiz de Direito da 2ª Vara Cível Foro Regional II - Santo Amaro. Faz Saber a Yeda Aparecida Antunes Rodrigues, CPF
646.293.921-49, que Maria Lúcia Castro Lima, ajuizou uma ação de Execução de Título
Extrajudicial, tendo como coexecutados Elydio Antunes e outros, para cobrança de R$
1.038.222,68 (12/2018), referente ao débito de alugueres. Estando a executada em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, pague o débito atualizado
ou em 15 dias, embargue ou reconheça o crédito da 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, atualizadas, prazos estes que
começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena não o fazendo, ser convertido em
penhora o arresto efetuado sobre: Apartamento nº 41, no 4º andar ou 7º pavimento do
Edifício Regina Marta, situado na Rua Gabriel dos Santos, 511, no 11º Subdistrito Santa
Cecília, matrícula nº 91.411, 2º CRI de São Paulo/SP, e para os quais igualmente intimados
ficam os coexecutados, presumindo-se aceitos os fatos, sendo nomeado curador especial
em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC). Será o edital, afixado e publicado na forma
da lei. São Paulo, 01 de março de 2019.
B 25 e 26/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0044534-97.2012.8.26.0005
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel Paulista,
Estado de São Paulo, Dr(a). LUCILIAALCIONE PRATA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) MINAS TRIÂNGULO COMÉRCIO DE SUCATAS DE PLASTICO LTDA - ME,
CNPJ 66.958.216/0001-72, com endereço à Rua Amador Bueno, 475, Santo Amaro, CEP
04752-005, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo, alegando
em síntese: Cobrança do valor de R$ 74.928,44, representada pelo Instrumento Particular
de Confissão de Dívida firma em 26/04/2011. Encontrando-se a executada em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para o pagamento integral do débito no valor de R$ 74.928,44, no prazo de 03
dias ou no prazo de 15 dias oferecer embargos à execução podendo no mesmo prazo
firmar pedido de parcelamento do débito mediante reconhecimento da dívida e depósito
judicial de 30% do valor da execução, incidente também sobre custas e honorários e
pagamento do saldo de 70% em seis parcelas mensais, corrigidas monetariamente e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês (art. 916, CPC). Não sendo apresentando
manifestação a executada será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da lei.
B 25 e 26/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 109287223.2014.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 34ª Vara Cível, do Foro Central Cível,
Estado de São Paulo, Dr(a). Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) ROBERTO RACHED JORGE, Advogado, RG 25.042.807-6, CPF
268.710.518-05, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por
parte de BANCO BRADESCO S/A, tendo como corréus Tobias Dryzun e outro, para
cobrança de R$ 705.549,81 (02/2018), referente ao saldo devedor do Empréstimo Capital
de Giro , materializado em Cédula de Crédito Bancário (nº. 5.678.853). Estando o executado
em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os
20 dias supra, paguem o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado,
anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica
reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para oferecer
embargos, facultando ao executado nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e
comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer
o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária
e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso
IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente
(Art. 344 do NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS.
B 25 e 26/06

Citação - Prazo 20 dias - Processo nº 1002380-80.2017.8.26.0002. O Dr. Helmer Augusto
Toqueton Amaral, Juiz de Direito da 8ª Vara Cível - Foro Central Cível, na forma da Lei.
Faz Saber a Toni Administração e Participação Ltda, CNPJ 07.293.898/0001-82, na pessoa
de seu representante legal, que Campo Limpo Empreendimentos e Participações Ltda,
ajuizou uma ação Execução de Título Extrajudicial, tendo como corré Macklife Confecções
Ltda Epp, para cobrança de R$ 186.184,64 (dez/2016), eis que as rés deixaram de cumprir
com as obrigações firmadas relativas ao pagamento dos aluguéis devidos, encargos
comuns além de fundo de promoção, referente ao Instrumento Particular de Contrato
Atípico de Locação de Espaço de Uso Comercial do Shopping Campo Limpo. Estando a
executada em local ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir
após os 20 dias supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros e correção
monetária, bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito
atualizado, anotando-se que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária
fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para que
ofereça embargos, facultando a executada nesse prazo, reconhecendo o crédito da
exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e
honorários, requerer o pagamento do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas
de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado curador especial em caso
de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se verdadeiras as alegações de fato
formuladas pela exequente (Art. 344 do NCPC). Será o presente, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei.
B 25 e 26/06

São Paulo, quarta-feira, 26 de junho de 2019
Balanço Patrimonial
Nota
ATIVO / CIRCULANTE
#AIXAE%QUIVALENTESDE#AIXA 3 “d”
Valores a receber de clientes 3 “d”
Outros créditos
Despesas antecipadas
NÃO CIRCULANTE
Realizavel a Longo Prazo
Imobilizado
3 “d”
TOTAL DO ATIVO
Balanço Patrimonial
Nota
PASSIVO / CIRCULANTE
Fornecedores
/BRIGA¼ÊESTRABALHISTASESOCIAIS
/BRIGA¼ÊESlSCAIS
/UTRASOBRIGA¼ÊES
Parcelamentos Tributarios
NÃO CIRCULANTE
Exigivel a longo prazo
PATRIMÕNIO LÍQUIDO
0ATRIMÇNIO,IQUIDO
Reservas
Lucro/ Prejuizos acumulados
TOTAL DO PASSIVO

2018
65.315
47.627
1.468
1.301
14.919
2.528.069
2.301.655
226.414
2.593.384
2018
117.241
51.695
56.735
8.811
2.835.681
2.835.681
-359.539
80.000
439.539
2.593.383

2017
192.306
71.399
117.508
3.398
3.761.040
3.280.578
480.462
3.953.347
2017
206.517
16.359
122.101
47.683
20.373
2.047.442
2.047.442
1.699.387
80.000
2.228.988
609.600
3.953.347

Jornal O DIA SP

Escola João XXIII S/S Ltda | CNPJ/MF: 60.960.416/0001-83

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)
2018
2017
Demonstração do Resultado Nota
2018
2017 Demonstração dos Fluxos de Caixa
ATIVIDADES OPERACIONAIS
-1.790.029 -353.944
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
-2.055.899 -511.052
Receita de Vendas
3“b” 259.004 3.233.193 Lucro (Prejuízo) do período
254.049 256.197
TOTAL RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
259.004 3.233.193 $EPRECIA¼»OEAMORTIZA¼»O
Períodos Anteriores
-2.427
41.676
 $EVOLU¼ÊESE#ANCELAMENTOS
- -22.840 Ajuste
Lucro (Prejuízo) ajustado
-1.804.278 -213.179
(-) Impostos Incidentes S/ Vendas
-4.487 -63.487 Clientes
116.040 -46.107
DEDUÇÕES
-4.487 -86.327 Despesas Antecipadas
-14.919
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
254.517 3.146.866 Outros créditos a receber
1.834
1.050
DESPESAS OPERACIONAIS
3“b”
Fornecedores
35.335 -120.002
Mao de Obra Direta
-862.967 -1.734.723 /BRIGA¼ÊES4RIBUTARIAS
9.621
9.959
-122.101
16.323
Gastos Gerais
-227.329 -634.195 /BRIGA¼ÊES4RABALHISTAS
-11.563
-1.987
Propaganda e Publicidade
-7.425 -203.626 Contas a pagar
- -29.415
Despesas com Entregads
- ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
- -29.415
Alugueis e Arrendamentos
-786.388 -307.261 Compra ativo imobilizado
DE FINANCIAMENTO
1.766.256 -55.689
)MPOSTOS 4AXASE#ONTRIBUI¼ÊES
-87.253 -133.814 ATIVIDADES
Emprestimos a receber
979.186 -155.483
Despesas Gerais
-378.740 -641.950 Emprestimos a pagar
787.670 100.094
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS -2.350.102 -3.655.569 $ISTRIBUI¼»ODE,UCROS
-600
-300
RESULTADO FINANCEIRO
-7.232
-2.349 Redução nas Disponibilidades
-23.773 -439.047
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
46.918
- Disponibilidades - no início do período
71.399 510.447
LUCRO/PREJUIZO DO EXERCÍCIO
-2.055.899 -511.052 $ISPONIBILIDADES NOlNALDOPERÁODO
47.627
71.399
Reservas
de
lucros
Prejuizo
acumulado
Lucros/
prejuizos
acumulados
Demonstração das Mutações
Capital
Lucros
Lucro do Distribuição
Prejuizos Prejuizo do Lucros/prejuizos
Lucro
Prejuizo do
do Patrimônio Líquido
social acumulados exercicio
de lucros acumulados
exercicio
acumulados do exercicio
exercicio
Total
Saldo em 31/12/2016
80.000
7.313.500
171.494
-510.429
-3.017.346 -1.868.156
- 2.169.063
Ajustes de exercicios anteriores
41.676
41.676
Transf. P/ lucros acumulados
-5.224.737 -171.194
510.429
3.017.346
1.868.156
$ISTRIBUI¼»ODELUCROS
-300
Resultado do exercício
98.548
-609.600
-511.052
Saldo em 31/12/2017
80.000
2.130.439
98.548
-609.600
- 1.699.687
Ajustes de exercicios anteriores
585
-3.012
-2.427
Prejuizo do exercicio
-2.055.899
- -2.055.899
Transf. P/ lucros e prejuizos
-2.131.024
-98.548
609.600
1.619.973
$ISTRIBUI¼»ODELUCROS
-600
-600
Transf. P/ lucros distribuidos
600
-600
Saldo em 31/12/2018
80.000
1.616.961
-2.055.899
-600
-359.239
Notas Explicativas: Nota 01. Contexto Operacional: Escola João &ISCAISE2ECIBOSEMCONFORMIDADECOMASEXIG¾NCIASlSCOLEGAIS DE AQUISI¼»O  COM AS RESPECTIVAS DEPRECIA¼ÊES REGISTRADAS PELO
XXIII S/S Ltda fundada em 18/04/1968, é uma Sociedade Empre- C )NSTRUMENTOSlNANCEIROS)NSTRUMENTOSlNANCEIROSN»O DERI- método linear, de acordo com as taxas mencionadas na nota explisária Limitada com personalidade jurídica de direito privado, com VATIVOS INCLUEM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  CONTAS A RECEBER cativa. e) Passivos circulantes e não circulantes: 3»ODEMONSlNSLUCRATIVOSQUETEMPORlNALIDADESOCIALA %DUCA¼»OSUPERIOR EOUTROSRECEBÁVEIS CONTASAPAGAREOUTRASOBRIGA¼ÊESd) Ativos TRADOSPELOSVALORESCONHECIDOSOUCALCUL¶VEISACRESCIDOS QUANDO
GRADUA¼»OEPÆS GRADUA¼»ONota 02. Elaboração e Apresen- circulantes e não circulantes: #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA Os APLIC¶VEL DOSCORRESPONDENTESENCARGOS VARIA¼ÊESMONET¶RIASE
tação das Demonstrações Financeiras: As DemonsTRA¼ÊES#ON- valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos ban- OUCAMBIAISINCORRIDASAT½ADATADOBALAN¼OPATRIMONIAL1UANDO
tábeis foram elaboradas com as práticas contábeis adotados no C¶RIOSDELIVREMOVIMENTA¼»OEAPLICA¼ÊESlNANCEIRASDELIQUIDEZ APLIC¶VELOSPASSIVOSCIRCULANTESEN»OCIRCULANTESS»OREGISTRADOS
"RASIL EMAISESPECIlCAMENTEO#0#0-% #ONTABILIDADEPARA IMEDIATAS COM BAIXO RISCO DE VARIA¼»O NO VALOR DE MERCADO  E EMVALORPRESENTE COMBASEEMTAXASDEJUROSQUEREmETEMOPRA0EQUENASE-½DIAS%MPRESASNota 03. Principais Práticas Con- CONSIDERADASCOMOEQUIVALENTESDECAIXA!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS ZO AMOEDAEORISCODECADATRANSA¼»O0ROVISÊES!SPROVISÊES
tábeis: a) Moeda funcional e de apresentação: !S$EMONSTRA¼ÊES !SAPLICA¼ÊESlNANCEIRASS»OREGISTRADASAOCUSTOACRESCIDODAS S»ORECONHECIDAS QUANDOA3OCIEDADEPOSSUIUMAOBRIGA¼»OLEGAL
lNANCEIRASEST»OAPRESENTADASEMREAIS QUE½AMOEDAFUNCIONAL RECEITASAUFERIDASAT½ADATADOBALAN¼OMensalidades a receber: ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável
da Entidade. b) Apuração das receitas e despesas do exercício: !SRECEITASDASMENSALIDADES S»ORECONHECIDASEMOBSERV·NCIA QUEUMRECURSOECONÇMICOSEJAREQUERIDOPARASALDARAOBRIGA¼»O
!SRECEITASEDESPESASS»OREGISTRADASCONSIDERANDOOREGIMEDE ACOMPET¾NCIA QUANDODAEMISS»ODACOBRAN¼A DESTAFORMAO !SPROVISÊESS»OREGISTRADASTENDOCOMOBASEASMELHORESESTIMACOMPET¾NCIADEEXERCÁCIOS ES»OAPURADASATRAV½SDOSCOMPRO- SALDOORADEMONSTRADOS»OMENSALIDADESVENCIDASARECEBER BEM tivas do risco envolvido.
vantes de recebimento, entre eles, Avisos Bancários, Recibos e COMO CHEQUESADEPOSITARENOTASPROMISSÆRIAS PELORElNANCIAOsmar Basilio - Sócio-Administrador
OUTROS!SDESPESASDAEMPRESAS»OAPURADASATRAV½SDE.OTAS mento de débitos de alunos. Imobilizado: Demonstrado ao custo
Donizete Fernandes - Contador CRC 1SP092767/O-3
WPR PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ/MF nº 20.684.136/0001-75 - NIRE 35.228.560.356 - 10ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular, as partes abaixo qualificadas: Walter Torre Junior, brasileiro, ca- mandato os poderes e o seu prazo de vigência, que nunca será superior a 12 meses, exceto as que tivesado, engenheiro, titular e RG/SSP/SP 7.581.240, CPF 769.228.638-87, residente e domiciliado em São rem finalidade judicial. §4º- O Administrador poderá ter direito a uma remuneração mensal, a título de
Paulo/SP, com endereço comercial na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 2.041, Torre D, 24º Pró-labore, que será aprovada e fixada em Reunião de Sócios. IV - Deliberações Sociais: Cláusula 7ª andar, Vila Nova Conceição, CEP 04543-011; e WPR II Investimentos Ltda., sociedade empresária de As deliberações sociais serão tomadas por decisão dos sócios representando, no mínimo, 75% do capital
responsabilidade limitada CNPJ 33.537.018/0001-86, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubits- social, salvo quórum específico previsto na legislação em vigor. Cláusula 8ª - A Reunião de Sócios será
chek, 2.041, Torre D, 24º andar, sala 37, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-01, com seus realizada ordinariamente ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término do exercício
atos constitutivos arquivados na JUCESP NIRE 35.235.517.703, neste ato devidamente representada social, e extraordinariamente sempre quando for de interesse social. §1º- A Reunião de Sócios será connos termos de seu Contrato Social, por seu Administrador, o Sr. Walter Torre Junior, acima qualificado. vocada por quaisquer dos Administradores, através de carta registrada, e-mail ou telegrama, com aviso de
únicos sócios da sociedade empresária de responsabilidade limitada denominada WPR Participações recebimento, endereçado aos sócios, com 8 dias de antecedência para a primeira convocação e com 5
Ltda., CNPJ 20.684.136/0001-75, com sede na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, Torre dias para a segunda convocação, especificando o dia, a hora e o local da Reunião. Das reuniões serão
D, 24º andar, sala 2, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, CEP 04543-01, com seus atos constitutivos lavradas atas, as quais serão arquivadas na sede social da Sociedade e, quando exigido pela legislação
arquivados na JUCESP NIRE 35.228.560.356 (“Sociedade”). Têm entre si justo e acordado alterar o aplicável, registradas perante a Junta Comercial competente. §2º- A Reunião de Sócios tornar-se-á disContrato Social da Sociedade, de acordo com os seguintes termos e condições: I. Da Redução de pensável quando todos aos sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas, conforme
Capital: 1.1. Aprovar a redução de capital da Sociedade no montante de R$ 23.732.091,00, nos termos previsto no §3º do artigo 1.072 do Código Civil. §3º- Qualquer sócio poderá ser representada por procurado Artigo 1.082 da Lei 10.406 de 2002 - Código Civil Brasileiro, tendo em vista que é considerado exces- dor, sendo então considerada presente à Reunião, desde que este seja sócio ou advogado, e ao qual será
sivo em relação ao objeto da Sociedade, com o consequente cancelamento de 23.732.091, com valor obrigatoriamente outorgado mandato com os poderes específicos para tal ato, que deverá ser arquivado
nominal unitário de R$ 1,00 (um real), todas de titularidade de Walter Torre Junior. 1.2. Em razão da juntamente com a ata, perante a Junta Comercial. §4º - Fica dispensada a escrituração e a lavratura das
redução supracitado, o capital o capital social da Sociedade é alterado de R$ 24.519.464,00, dividido em atas das Reuniões de Sócios em livro de atas de Reuniões de Sócios. Cláusula 9ª - A Reunião Ordinária
24.519.464 quotas com valor nominal unitário de R$ 1,00, para R$ 787.373,00, divido em 787.373 com dos Sócios terá como ordem do dia, entre outros: (i) tomar as contas do administrador e deliberar sobre o
valor nominal unitário de R$ 1,00. 1.3. A sócia WPR II Investimentos Ltda. concorda e anui, desde já, balanço patrimonial e o resultado econômico; e (ii) designar o administrador, quando for o caso. V - Apuquanto à redução de capital ora efetuada. 1.4. Em razão da deliberação acima, a Cláusula 4ª do Contrato ração de Haveres e Continuidade da Sociedade: Cláusula 10 - A retirada, a exclusão e a declaração
Social é alterada e passa a vigorar com a seguinte nova redação: “Cláusula 4ª - O capital social é de de insolvência de qualquer sócio não acarretará a dissolução da Sociedade, que continuará com os sócios
R$ $ 787.373,00, divido em 787.373 com valor nominal unitário de R$ 1,00, totalmente subscritas e remanescentes, salvo se os sócios representando, no mínimo, 75% do capital social deliberem liquidar a
integralizadas em moeda corrente nacional, assim distribuídas entre os sócios:
Sociedade. §Único - Os haveres do sócio retirante, excluído ou declarado insolvente serão apurados em
Sócio:
Quotas:
Valor: Balanço Patrimonial especialmente levantado para tal fim, com data base de 30 dias anteriores ao evento
Walter Torre Junior
787.372
R$ 787.372,00 e serão pagos em 06 parcelas iguais, mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira no prazo de 90 dias
WPR II Investimentos Ltda.
1
R$ 1,00 da data do desligamento da Sociedade. Cláusula 11 - Em caso de liquidação ou falência de qualquer dos
Total:
R$ 787.373,00 sócios, os direitos que couberem a terceiros, a qualquer título, não implicarão em admissão na Sociedade,
787.373
§1º- A responsabilidade das sócias é limitada ao valor de suas quotas, mas todas as sócias respondem exceto se houver anuência de todos os sócios remanescentes, sendo certo que tais haveres serão apurapela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406/2002. §2º - As quotas dos e pagos na forma do §Único da Cláusula 10 acima. VI - Direito de Preferência: Cláusula 12 - As
são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma confere ao seu titular o direito a um voto nas delibe- quotas que compõem o capital social não poderão ser cedidas ou transferidas, sem o prévio oferecimento
rações sociais. §3º - As sócias terão direito de preferência na subscrição de qualquer aumento de capital, por escrito aos demais sócios, ficando assegurado a estes, em igualdade de forma, condições e preço com
na proporção do número de quotas por elas detidas na Sociedade.” II. Da Consolidação do Contrato terceiros, o direito de preferência para a aquisição das referidas quotas. §1º - A sócio que desejar ceder ou
Social: 2.1. Em decorrência da deliberação acima, os sócios resolvem consolidar o Contrato Social da transferir suas quotas deverá notificar os demais sócios acerca da sua pretensão, com antecedência míniSociedade, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Contrato Social da WPR Participações ma de 15 dias, a fim de informá-las por escrito da forma, preço e condições da transferência total ou parcial
Ltda. I - Nome Empresarial, Sede e Objeto: Cláusula 1ª - A Sociedade, que é empresária do tipo limi- de sua participação societária. §2º- Os sócios notificados terão o prazo de 15 dias contados do recebimentada, girará sob a denominação de WPR Participações Ltda. Cláusula 2ª - A Sociedade tem sede em to da notificação para exercerem ou não seu direito de preferência na aquisição das quotas, pela mesma
São Paulo/SP, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2.041, Torre D, 24º andar, sala 2, Vila Nova forma, preço e condições descritas na notificação. VII - Exercício Social e Distribuição dos Lucros:
Conceição, CEP 04543-011, podendo manter filiais, escritório e representações em qualquer localidade Cláusula 13 - O exercício social coincidirá com o ano civil e encerrar-se-á em 31 de dezembro de cada
do país ou do exterior, através de deliberação dos sócios.. Cláusula 3ª - A Sociedade tem por objeto: ano, quando serão elaboradas as demonstrações financeiras da Sociedade, de conformidade com as
(i) Investimento, desenvolvimento e incorporação de empreendimentos imobiliários; (ii) Gestão, compra, disposições legais. Cláusula 14 - O lucro líquido do exercício terá a aplicação que lhes for determinada
venda e locação de imóveis próprios; (iii) Participação em outras sociedades simples ou empresárias, pelos sócios que representem, no mínimo, 75% do capital social, em Reunião Anual de Sócios, a ser
como sócia ou acionista, inclusive como controladora; e (iv) Prestação de serviços de consultoria e ges- realizada ao menos uma vez ao ano. §1º - O lucro líquido poderá ser distribuído de maneira desproporciotão de projetos. II - Capital Social e Duração: Cláusula 4ª - O capital social é de R$ 787.373,00, divido nal entre os sócios da Sociedade, desde que os sócios que vierem a receber lucros desproporcionais em
em 787.373 com valor nominal unitário de R$ 1,00 (um real), totalmente subscritas e integralizadas em relação à sua respectiva participação na Sociedade concordem expressamente. §2º- O Administrador
moeda corrente nacional, assim distribuídas entre os sócios:
poderá determinar o levantamento de balanço trimestral ou em períodos menores e, caso seja apurado
Sócio:
Quotas:
Valor: lucro, este poderá ser adiantado aos sócios, sendo certo que esta antecipação deverá ser ratificada na
Walter Torre Junior
787.372
R$ 787.372,00 Reunião Anual de Sócios. VIII - Exclusão de Sócio: Cláusula 15 - Será permitida a exclusão extrajudicial
WPR II Investimentos Ltda.
1
R$ 1,00 de sócio, por justa causa, mediante alteração do Contrato Social aprovada por sócios que representem
Total:
R$ 787.373,00 mais da metade do capital social, quando praticado ato de inegável gravidade que implique risco à conti787.373
§1º - A responsabilidade das sócias é limitada ao valor de suas quotas, mas todas as sócias respondem nuidade da Sociedade, nos termos do artigo 1.085 do Código Civil Brasileiro. §Único - A exclusão de sócio
pela integralização do capital social, nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406/2002. §2º - As quotas somente poderá ser deliberada em Reunião de Sócios especialmente convocada para esse fim, na forma
são indivisíveis em relação à Sociedade e cada uma confere ao seu titular o direito a um voto nas delibe- do §Primeiro da Cláusula Oitava do Contrato Social, de modo a conceder ao sócio que se pretende excluir
rações sociais. §3º- As sócias terão direito de preferência na subscrição de qualquer aumento de capital, tempo hábil para comparecimento à Reunião e exercício do direito de defesa, devendo a apuração dos
na proporção do número de quotas por elas detidas na Sociedade. Cláusula 5ª - O prazo de duração da haveres e o pagamento do sócio excluído ser realizados conforme as regras descritas no §Único da
Sociedade é indeterminado. III - Administração da Sociedade: Cláusula 6ª - A Administração dos negó- Cláusula Décima do Contrato Social. IX - Foro: Cláusula 16 - As partes elegem o Foro da cidade de São
cios sociais em geral e a prática, para tanto, de todos os atos necessários ou convenientes a esse fim, Paulo, estado de São Paulo, para dirimir quaisquer dúvidas e controvérsias decorrentes deste Contrato
assim como a sua representação em juízo ou fora dele, ativa ou passivamente, perante quaisquer tercei- Social. X - Disposições Finais: Cláusula 17 - A Sociedade dissolver-se-á nos casos previstos no artigo
ros, repartições públicas ou autoridades federais, estaduais ou municipais, bem como autarquias, socieda- 1.033 do Código Civil, por decisão de sócios que representem, no mínimo, 75% do capital social. §Único
des de economia mista, entidades paraestatais e instituições financeiras, competirá a 1 Administrador, o - No caso de dissolução da Sociedade, a nomeação ou a destituição do liquidante e o julgamento das suas
qual será o dirigente máximo da Sociedade e ao qual caberá, além das obrigações regulares, previstas em contas, serão deliberados em Reunião de Sócios, pela vontade dos sócios que representem, no mínimo,
lei ou neste Contrato e inerentes à função, o uso privativo do nome empresarial. §1º - A Sociedade será 75% do capital social. Os haveres da Sociedade serão empregados na liquidação das obrigações e o paadministrada pelo Sr. Walter Torre Junior, brasileiro, casado, engenheiro, RG 7.581.240 SSP/SP, CPF trimônio remanescente, se houver, será distribuído aos sócios, na proporção de suas quotas sociais. Cláu769.228.638-87, residente e domiciliado em São Paulo/SP, com escritório na Avenida das Nações Unidas, sula 18 - Os casos omissos neste instrumento serão regulados de acordo com as normas dispostas na Lei
14.261, Ala A1, 15º andar, Condomínio WT Morumbi, Vila Gertrudes, CEP 04794-000, o qual será Admi- 10.406/2002, no que se refere às Sociedades limitadas, e supletivamente, nas omissões daquela norma,
nistrador e dirigente máximo da Sociedade, por prazo indeterminado. §2º - A Sociedade será representa- exclusivamente pelo disposto na Lei 6.404/76, bem como em suas respectivas alterações.” E, por estarem
da: (i) Pelo Administrador da Sociedade; ou (ii) Por 01 ou mais procuradores, devidamente constituído(s) assim justas e contratadas, as partes firmam o presente instrumento em 03 vias de igual forma e teor na
conforme o §Terceiro abaixo, especificamente para cada ocasião. §3º- A Sociedade, pelo Administrador, presença de duas testemunhas. São Paulo (SP), 31/05/2019. Sócios(as): Walter Torre Junior; WPR II
poderá nomear e constituir procuradores, para quaisquer fins, devendo, todavia, constar do instrumento de Investimentos Ltda. (Representada por seu Administrador, o Sr. Walter Torre Junior)

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO /SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de ,
para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser feito no
endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1EBFC - CONTRATO: 118164122350-0 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1816 - GRANJA JULIETA
ENDERECO DO IMÓVEL:RUA LUIS BUENO DE MIRANDA, Nº 166 E RUA ZIKE
TUMA, APARTAMENTO 01, ANDAR TERREO, BLOCO A, EDIFICIO BARRA DO SAY,
CONJUNTO RESIDENCIAL PORTAL DAS BARRAS, JARDIM PALMARES, BAIRRO
DA PEDREIRA, 29º SUBDISTRITO - SANTO AMARO, SAO PAULO/SP. CABENDOLHE O DIREITO A 1 VAGA INDETERMINADA NA GARAGEM COLETIVA LOCALIZADA
NOS ANDAR TERREO, 2º E 1º SUBSOLOS, PARA GUARDA DE 1 CARRO DE
PASSEIO. SAO PAULO/SP
DORACI FATIMA DE SOUZA, BRASILEIRO(A), AUXILIAR DE VENDAS, CPF:
06311978857, CI: 12.889.101-SSP/SP SOLTEIRO(A) e cônjuge, se casado(a) estiver.
MAURO ANTONIO DE SOUZA, BRASILEIRO(A), TECNICO DE CONTROLE, CPF:
52394999853, CI: 8.697.714 SSP/SP CASADO(A) COM TANIA FATIMA DA SILVA
SOUZA, BRASILEIRO(A), SECRETARIA, CPF: 01133787851,CI: 9.021.711 SSP/SP.
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
26 - 27 - 28/06/2019
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Xenor Locações de Veículos e Equipamentos e Participações S/A - CNPJ: 08.755.641/0001-68
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais
Relatório da Administração: Srs Acionistas, Cumprindo a legislação vigente e as normas estabelecidas em nossos Estatutos Sociais, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras de 31.12.2018 e de 2017.
Balanço Patrimonial
Demonstrações do Resultado
Ativo
2018
2017 Passivo e Patrimônio Líquido
2018
2017 Receita Bruta
2018
2017
Circulante
536.249
568.913 Circulante
889.042
1.106.944 Receita de locação
308.200 959.550
Caixa e bancos
439.249
414.776 Empréstimos
- Impostos
(11.249) (35.024)
Clientes
27.000
62.000 Contas a pagar
875.154
920.733 Receita Líquida
296.951 924.526
Tributos a recuperar
33.301 Impostos e contribuições
13.888
186.211 Despesas Gerais e Administrativas
(805.827) (1.040.931)
Adiantamento Diversos
70.000
2.435 Patrimônio Líquido
3.726.743
4.158.338 Resultado Operacional antes
Adiantamento de Dividendos
56.401 Capital social
3.964.918
3.964.918
do Resultado Financeiro
(508.876) (116.405)
Não Circulante
4.079.536
4.696.369 Reserva legal
193.420 Resultado Financeiro
47.318
47.255
Imobilizado líquido
4.079.536
4.696.369 Prejuízos do exercício
(238.175)
- Resultado Operacional antes do IRPJ e CSLL (461.558) (69.150)
Total do Ativo
4.615.785
5.265.282 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
4.615.785
5.265.282 Imposto de Renda e Contribuição Social
(35.487) (99.320)
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Prejuízo
/
Lucro
do
Exercício
(497.045) (168.470)
to prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor. b.
(0,13)
(0,04)
Examinamos as Demonstrações financeiras da Xenor Locações de Veículos e Valores a receber - As contas a receber de clientes nacionais são avalia- Lucro Líquido por Ação
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Equipamentos e Participações S/A. (a “Empresa”) que compreendem o Ba- das no momento inicial pelo valor presente, quando aplicável. O prazo para
lanço Patrimonial em 31.12.2018 e as respectivas demonstrações de resulta- realização destes valores foi de 150 dias. c. Imobilizado - registrado pelo
Capital Reserva Reserva
do, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa para o exercício custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada calculada pelo mésocial de lucros
legal
Total
findo nesta data, assim como as principais políticas contábeis e as demais todo linear de acordo com as taxas admitidas pela legislação. d. Provi- Saldo em 31.12.2016 3.964.918 503.487 361.890 4.830.295
notas explicativas. 1. Contexto operacional - A companhia com sede na sões - reconhecidas quando a Cia tem uma obrigação presente legal.
Reserva legal
- (168.470) (168.470)
cidade de São Paulo/SP, foi constituída inicialmente como sociedade empre- 6. Caixa e Equivalentes de caixa
- (503.487)
- (503.487)
31/12/2018 31/12/2017 Dividendos a Distribuir
sária limitada com seu ato constitutivo arquivado na JUCESP em Caixa e bancos
- 193.420 4.158.338
28.977
1.892 Saldo em 31.12.2017 3.964.918
27/03/2007. Em sessão de 21/06/2007 foi deliberado à transformação do Aplicações financeiras (a)
- 193.420 (193.420)
410.272
412.884 Reserva legal
tipo jurídico para S/A de capital fechado e conseqüentemente alterada a de- Total
- (56.401)
(56.401)
439.249
414.776 Dividendos a distribuir
nominação social para XENOR Locações de Veículos e Equipamentos e Par- (a) Aplicações em CDB contratadas com instituições financeiras que ope- Ajuste de Exercícios Anteriores - 121.851
121.851
ticipações S/A. A companhia tem como objeto social a locação de veículos, ram no Brasil de curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de Prejuízo do Exercício
- (497.045)
- (497.045)
ferramentas e utensílios eletrônicos e a participação em outras sociedades mudança de valor. 7. Clientes – O Saldo de Contas a receber no final de Saldo em 31.12.2018 3.964.918 (238.175)
- 3.726.743
como sócia e/ou acionista. 2. Resumo das Principais Políticas Contá- 2017 era de R$62.000,00 reais, já em 2018 foi de R$ 27.000,00 referente ao
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
beis – As Demonstrações Financeiras foram preparadas conforme as práti- Cliente Tel Telecomunicações. 8. Imobilizado - o imobilizado e outros ati- Fluxo de Caixa das atividades operacionais
2018
2017
cas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos vos não circulantes são revistos anualmente para se identificar evidências (Prejuízo) / Lucro líquido do exercício
(497.045) (168.470)
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas Internacionais de perdas não recuperáveis – impairment, ou ainda, sempre que eventos Ajustes do lucro líquido
124.286
de relatório financeiro (International Financial Reporting Standards (IFRS), ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não (+) Depreciação
544.833
509.985
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB))4, e eviden- ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado Lucro Líquido Ajustado
172.074
341.515
ciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações financei- para verificar se há perda. Quando houver perda, ela é reconhecida pelo Variações nas contas de ativos e passivo operacional
ras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela Ad- montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor recuperá- Aumento / Redução em clientes a receber
35.000
(62.000)
ministração na sua gestão. As principais políticas e práticas contábeis apli- vel, que é maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ati- Aumento / Redução em tributos a Recuperar
33.301
61
cadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas vo. Para fins de avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ati- Aumento em empréstimo/mútuo/adiantamento
- (220.000)
abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios vos para o qual existem fluxos de caixa identificáveis separadamente. Para Aumento / Redução em contas a pagar
(45.589) 235.013
apresentados. 3. Apresentação das demonstrações financeiras – As o desenvolvimento dos trabalhos acima considerados – impairment, bem Aumento / Redução em impostos e contribuições
(172.313)
(14.711)
demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas, como para a revisão e ajuste da vida útil estimada para tais ativos, confor- Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 22.473
279.878
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas dis- me previsto na Interpretação Técnica CPC 10, aprovada pela resolução CFC Das atividades de investimentos: Venda do imobilizado 72.000
posições contidas na Lei das S/As – Lei 6.404/76 alteradas pela Lei nº 1.263/09, a Companhia avalia periodicamente a vida útil-econômica esti- Compra do imobilizado
- (273.000)
11.638/07 e pela MP 449/08, nos Pronunciamentos, nas Orientações e nas mada para o cálculo da depreciação, bem como para determinar o valor re- Caixa líquido aplicado/atividades de investimentos 72.000 (273.000)
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) sidual dos itens do imobilizado. Houve redução no ativo mediante venda de Das atividades de financiamento
com base no PME (R1). Na elaboração destas demonstrações, é necessário veículos da frota da empresa cujo montante perfaz R$ 72.000,00.
Pagamento de dividendos
(70.000) (250.000)
utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transa- Imobilizado líquido
31/12/2018 31/12/2017 Caixa líquido aplicado/atividades de financiamentos (70.000) (250.000)
ções. As demonstrações da Companhia incluem, portanto, estimativas refe- Terrenos
32.900
32.900 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
24.473 (243.122)
rentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias, Edificação
2.863.126
3.049.528 Caixa e equivalentes de caixa: No início do período 414.776
657.898
determinações de provisões para imposto de renda e outras similares. Os re- Equipamentos
12.951
45.514 No final do período
439.249
414.776
sultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. 4. Al- Veículos
1.170.559
1.568.427 Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa
24.473 (243.122)
teração na Lei das Sociedades por Ações - Em 28.12.2007, foi promul- Total
4.079.536
4.696.369 Impostos e contribuições
31/12/2018 31/12/2017
gada a Lei nº 11.638, alterada pela Medida Provisória - MP nº 449, de 9. Contas a pagar - representado por:
Impostos
de
Terceiros
158
4.12.2008, que modificaram e introduziram novos dispositivos à Lei das S/As. Contas a pagar
31/12/2018 31/12/2017
303
6.237
Essa Lei e a referida MP tiveram como principal objetivo atualizar a legisla- Fornecedores
857.610
918.275 PIS
1.398
28.786
ção societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das Obrigações fiscais de terceiros
207 Cofins
7.195
32.644
práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas Pró-Labore e Encargos
17.544
2.251 CSLL
IRPJ
4.834
66.676
internacionais de contabilidade que são emitidas pelo “International Ac- Total
875.154
920.733
13.888
134.343
counting Standard Board” - IASB. A aplicação das referidas Lei e MP é obri- 10. Dividendos Propostos – No exercício de 2017 houve pagamento de di- Total
gatória para demonstrações financeiras anuais de exercícios iniciados em ou videndos no valor de R$ 250.000,00 compensados mediante reserva de Lu- 12. Patrimônio Líquido – a. Capital social: o capital social em 31 de dezemapós 1º.01.2008. As mudanças na Lei das S/As trouxeram os seguintes prin- cros (2016) no valor de R$ 193.597,00 e seu saldo mediante reconciliação bro de 2018 é de R$ 3.964.918 (2017 – R$ 3.964.918), representado por 3.964.918
cipais impactos nas demonstrações financeiras da Companhia: - Substitui- contábil efetuada de 2010 a 2017 contabilizada em 01-2018 no valor total de ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. b. Reserva legal: é constituíção da demonstração da origem e aplicações de recursos pela demonstração R$ 121.850,63. Ficando para 2018 ainda um saldo de Reserva de Lucros devi- da à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social, nos termos
de fluxos de caixa, elaborada em conformidade com a CPC 03 - “Demonstra- do ao ajuste anterior no valor de R$ 65.447,63 que será Amortizado no exer- do artigo 193 da lei 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. 13. Recoção de Fluxos de Caixa”. 5. Resumo das principais práticas contábeis cício. 11. Impostos e contribuições - calculados, observando os critérios nhecimento da receita - O resultado é reconhecido pelo regime de competênadotadas - As principais práticas estão definidas a seguir: a. Caixa e equi- estabelecidos pela legislação tributária vigente. A Companhia optou pelo mé- cia. A receita pela prestação de serviços é reconhecida na efetiva execução dos
valentes de caixa - incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e apli- todo do lucro presumido nos exercícios de 2018 e de 2017, com base nos ter- serviços realizados até a data-base do balanço. 14. Cobertura de seguros - A
cações financeiras com instituições financeiras que operam no Brasil de cur- mos da Lei e apresentou nos exercícios as seguintes provisões:
Companhia mantém seguros contratados, considerados pela administração
Luiz Alberto Siliano - Diretor
Antonio Wadih Batah Filho - Contador - CRC: 1SP248156/O-1 como suficientes para a cobertura de seus ativos e dos seus riscos operacionais.

Auxiliar S/A
CNPJ/MF nº 52.406.857/0001-00 - NIRE nº 35.300.129.806
Assembleia Geral Extraordinária - Convocação
São convocados os Senhores Acionistas da Auxiliar S/A para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada
no dia 05 de julho de 2019, às 09:00 horas, em primeira convocação e às 09:30 horas, em segunda convocação, na Rua Boa
Vista, 186 - 9º andar, Ala “A” - Centro, em São Paulo/SP, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) eleição de Diretoria
e fixação de seus honorários; b) outros assuntos de interesse da sociedade. São Paulo, 25 de junho de 2019. A Diretoria.

VALLI 20 – PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS S.A.
CNPJ/MF 18.836.948/0001-47 - NIRE 35.300.505.57-3
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária - Ficam convocados os senhores acionistas da Valli 20 - P

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS.
PROCESSO Nº1037850-12.2016.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro,
Estado de São Paulo, Dr(a). VANESSA SFEIR, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) INACIO PINHEIRO WENECK, RG
360772006, CPF 394.087.877-49, que lhe foi proposta uma
ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Carlos
Alberto Silva e outros, objetivando R$ 3.771,86 (maio/2018),
referente a débitos de aluguel da Loja 17/18,no Centro Comercial Horto do Ipê,à rua Francisco da Cruz Melão,nº50.Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada
a sua CITAÇÃO , por EDITAL, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 03 dias, pague o débito
atualizado, com os honorários de 10% reduzidos pela metade
ou apresente embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias
depositar 30% do débito e solicitar o parcelamento do saldo
em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, bem como fica também
INTIMADO do arresto que recaiu sobre valores no importe de
R$ 3.771,86, o qual se converterá em penhora mediante a
citação, podendo oferecer impugnação em cinco dias, sendo
que todos esses prazos fluirão após o decurso do prazo do
presente edital. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 07 de junho de 2019.
[26,27]

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇÃO DE Divina Luiz
Fernandes, REQUERIDO POR Gersi Fernandes - PROCESSO N° 1008335-23.2017.8.26.0704. A MMa Juíza
de Direito da 2ª Vara da Família e Sucessões, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de São Paulo, Dra. Margot
Chrysostomo Corrêa, na forma da Lei, etc, FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento
tiverem que, por sentença proferida em 10/04/2019, foi decretada a INTERDIÇÃO de DIVINA LUIZ FERNANDES,
CPF 134.989.298-01, declarando-a incapaz para a prática dos atos da vida civil, limitados aos atos de natureza
patrimonial e negocial e nomeado como CURADOR, em caráter DEFINITIVO, o Sr. Gersi Fernandes. 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 14 de junho de 2019.
(26/06 e 06/07/19)

123456789012345678901
123456789012345678901
1234567890123456789011234567
1234567890123456789011234567 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1005552-27.2017.8.26.0003
1234567890123456789011234567 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado
1234567890123456789011234567 de São Paulo, Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
1234567890123456789011234567 EDUARDO DA SILVA DIAS DA COSTA, CPF 222.543.128-04, que Condomínio Altos do
1234567
1234567 Bosque Saúde, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial, para cobrança de R$
1234567 13.455,68 (15.03.2017), referente às despesas condominiais da unidade autônoma nº 43,
1234567 localizada no 4º pavimento do Edifício Jacarandá (Torre 2), integrante do condomínio
1234567 exequente, vencidas em 10/04/2016, 10/05/2016, 10/06/2016, 10/07/2016, 10/08/2016, 10/
1234567 09/2016, 10/10/2016, 10/11/2016, 10/12/2016, 10/01/2017, 10/02/2017 e 10/03/2017 bem
1234567 como as que se vencerem no curso do presente processo, custas, honorários e demais
1234567 cominações. Foi deferida a aplicação do artigo 323 do CPC. Estando o executado em local
1234567 ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias
1234567 supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como
1234567 honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, incluindo-se
1234567 as cotas vincendas no transcurso do processo, anotando-se que, efetuado o pagamento
1234567 no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15 dias,
1234567 a fluir após o prazo supra, para oferecer embargos, facultando ao executado nesse prazo,
1234567 reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em
1234567 execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento do saldo em até 6 (seis)
1234567 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês, sendo nomeado
1234567 curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC), presumindo-se
1234567 verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do NCPC). Será
1234567 o presente, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. B 25 e 26/06
1234567
1234567
1234567 EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0704996-08.2012.8.26.0704
1234567 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado de
1234567
1234567 São Paulo, Dr(a). Monica Lima Pereira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ALINE DE
1234567 FREITAS DA COSTA, Brasileiro, Solteira, Empresária, RG 35355470, CPF 357.008.6381234567 04, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Tivoli
1234567 Empreendimentos e Participações Ltda., para cobrança de R$ 88.888,82 (06/2016), referente
1234567 aos valores relativos aos aluguéis e encargos da locação inadimplidos até a data em que
1234567 foi a Exequente imitida na posse do imóvel a ela locado. Estando a executada em local
1234567 ignorado, foi deferida a citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após os 20 dias
1234567 supra, pague o quantum reclamado, acrescido de juros e correção monetária, bem como
1234567 honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se
1234567 que, efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela
1234567 metade, tendo o prazo de 15 dias, a afluir após o prazo supra, para que ofereça embargos,
1234567 facultando a executada nesse prazo, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando
1234567 o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários, requerer o pagamento
1234567 do saldo em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1%
1234567 ao mês, sendo nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, inciso IV, do CPC),
1234567 presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo exequente (Art. 344 do
1234567 NCPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
1234567 Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de junho de 2019. B 25 e 26/06
1234567
1234567
1234567
1234567 EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS RICARDO NAHAT,
1234567
do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São Paulo, República
1234567 Oficial
do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente a usucapião administrativo, prenotado
1234567 Federativa
nº 761.148 em 30 de janeiro de 2019 a requerimento de MANUEL MARIO CAMPOS PEREIRA,
1234567 sob
comerciante, RNE nº W-701.809-A e CPF nº 008.687.318-03 e sua mulher AGDA MARIA
1234567 português,
1234567 DECCO PEREIRA, brasileira, professora, RG nº 9.500.870 e CPF nº 005.192.168-57, residentes e
1234567 domiciliados nesta Capital, na Rua Nossa Senhora da Saúde nº 287, 9º andar, aptº 98 na Saúde, FAZ
1234567 SABER aos réus ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como
1234567 seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Manuel Mário Campos Pereira e sua
1234567 mulher Agda Maria Decco Pereira, acima qualificados, requereram a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
1234567 ORDINÁRIA, nos termos do artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento
1234567 65/2017 da CNJ, visando a declaração de domínio sobre o apartamento nº 98, localizado no 9º andar,
1234567 do Edifício Venus  Bloco III, que se caracteriza: com área útil de 57,79m2, área comum de 32,06m2,
1234567 área total construída de 89,85m2 e a fração ideal no terreno de 0,417850% e a vaga de garagem
1234567 descoberta nº 178, localizada no andar térreo, que se caracteriza: com a área privativa de 10,00m2,
1234567
1234567 área total de 10,00m2 e a fração ideal no terreno de 0,046500%, ambos integrantes do Conjunto
1234567 Arquitetônico Parque do Olímpio, situado na Rua Nossa Senhora da Saúde nº 287, na Saúde,
1234567 respectivamente matriculados sob os nºs 85.431 e 85.497, de propriedade de BELA VISTA S/A
1234567 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, alegando posse mansa e pacifica há 32 anos. Estando em
1234567
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para no prazo de 15 (quinze)
1234567 termos,
contestem o feito, sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo
1234567 dias,
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 04 de junho
1234567 autor.
1234567 de 2019.
1234567
1234567
1234567 RICARDO NAHAT, Oficial do 14° Registro de Imóveis desta Capital,
1234567 República Federativa do Brasil, a requerimento da BRAZILIAN
EDITAL DE 1º e 2º leilão do bem imóvel abaixo descrito e para INTIMAÇÃO da executada ASSOCIAÇÃO DE ENSINO
TATUIENSE S/C (CNPJ. nº 72.195.779/0001-59), na pessoa de seu representante legal, e demais interessados, 1234567
SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, FAZ SABER, a todos
expedido nos autos da ação de EXECUÇÃO FISCAL, movida pela PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI, PROCESSO 1234567
0514543-10.2009.8.26.0624 ordem 7918/2009. A Doutora Ligia Cristina Berardi Machado, Juíza de Direito do SAF 1234567
que o presente edital virem ou interessar possa que, CLÁUDIA BIANCO,
- Serviço de Anexo Fiscal - Foro de Tatuí/SP, na forma da Lei, nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que 1234567
levará a leilão o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da Argo Network Leilões
brasileira, solteira, maior administradora de empresas, RG nº 13.609.401(www.argonetworkleiloes.com.br), em condições que segue: BEM: Imóvel: Um terreno sem benfeitorias, com frente 1234567
6-SSP/SP, CPF nº 257.628.158-38, domiciliada nesta Capital, residente
para a Cerâmica de José Chioquette Filho e outros, continuação do prolongamento da Rua Prof. Oraci Gomes, nesta 1234567
cidade de Tatuí-SP, dividindo-se: começa no canto da divisa de Carlos Chioquette e a estrada que vai a Cerâmica de 1234567
na Avenida Chibarás nº 688, apartamento nº 161, fica intimada a
José Chioquette Filho e outros e segue por esta estrada em 10,00m; faz quadra à esquerda e segue em 40,00m com
purgar a mora mediante o pagamento referente a 09 (nove) prestações
Joana Ubresse Chioquette Nascimento, faz quadra à direita e segue em linha reta em 78,20m até atingir novamente 1234567
a estrada referida, faz ângulo obtuso à esquerda e acompanhado a estrada segue 30,00m, mais ou menos, até 1234567
em atraso, vencidas de 23/09/2018 a 23/05/2019, no valor de R$8.157,75
alcançar o leito da Estrada de Ferro Sorocabana, faz ângulo à esquerda e segue dividindo com esta estrada em 154,74m 1234567
(oito mil, cento e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos), e
ate alcançar as divisas dos herdeiros de Thomaz Guedes Pinto de Melo, faz quadra à esquerda e segue com este em
86,00m até alcançar as divisas da Associação de Ensino Tatuiense S/C; faz quadra à esquerda e dividindo com 1234567
respectivos encargos atualizado na data de hoje no valor de R$8.181,93
Associação de Ensino Tatuiense e Carlos Chioquette, segue em 56,00m, mais ou menos, até alcançar a estrada ponto 1234567
de partida, matriculado sob número 57.131 no CRI de Tatuí/SP; Consta conforme R/1, penhora nos autos 229/ 1234567
(oito mil, cento e oitenta e um reais e noventa e três centavos), que
00, execução fiscal, requerida pelo INSS em tramite no Serviço Anexo das Fazendas desta Comarca de Tatuí/SP;
1234567
atualizado até 29/08/2019, perfaz o valor de R$11.037,11 (onze mil e
conforme R/2, penhora nos autos 265/00, execução fiscal, requerida pelo INSS em tramite no Serviço Anexo das
Fazendas desta Comarca de Tatuí/SP; conforme AV/3, penhora nos autos 11588-922011, execução fiscal, movida 1234567
trinta e sete reais e onze centavos), cuja planilha com os valores
pelo Ministério da Fazenda em tramite no Serviço Anexo das Fazendas desta Comarca de Tatuí/SP; conforme AV/4, 1234567
diários para purgação de mora está nos autos, cujo financiamento foi
registro da penhora exeqüenda; AVALIAÇÃO: R$800.000,00 em Agosto/2018; DÉBITO EXEQUENDO: R$32.199,50 1234567
em 11/09/2018; DATAS DOS LEILÕES - 1º leilão, que terá início no dia 04 de julho de 2019, às 15:00 horas,
concedido pela BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE
encerrando-se no dia 11 de julho de 2019, às 15:00 horas, e, para eventual segundo leilão, que seguir-se-á 1234567
SECURITIZAÇÃO, para aquisição do imóvel localizado na Rua Tuim nº
sem interrupção, encerrando no dia 31 de julho de 2019, às 15:00 horas. CONDIÇÕES DE VENDA  Será 1234567
considerado arrematante aquele que der lance igual ou maior que a avaliação (1º leilão). No segundo pregão serão 1234567
536,
apartamento nº 76, localizado no 7º andar do Edifício Moema
admitidos lances não inferiores a 70% (SETENTA POR CENTO) da avaliação atualizada. Caso não haja propostas para
pagamento à vista, serão admitidas propostas escritas de arrematação parcelada, necessário sinal não inferior a 25% 1234567
Sweet Life, em Indianópolis – 24° Subdistrito, objeto de “Instrumento
do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice do E. TJ/SP, prevalecendo 1234567
Particular de Alienação Fiduciária em Garantia com Força de Escritura
a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da causa (Art. 891, Par. único, Art. 895, § 1º, § 2º, 1234567
§ 7º e § 8º do NCPC). PAGAMENTO - O preço do bem arrematado deverá ser depositado através de guia de depósito
Pública”
devidamente registrado sob n° 3 na matrícula nº 134.378. O
judicial do Banco do Brasil S.A. gerada no https://portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, no prazo de até 24 horas 1234567
pagamento haverá de ser feito no 14º Oficial de Registro de Imóveis,
da realização do leilão. Em até 5 horas após o encerramento do Leilão, cada arrematante receberá um e-mail com 1234567
instruções para depósito (Art. 884, IV do NCPC). COMISSÃO DO LEILOEIRO 5% (cinco por cento) sobre o valor da 1234567
situado nesta Capital, na Rua Jundiaí nº 50, 7º andar, Ibirapuera, no
arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no 1234567
horário
das
9:00 às 11:00hs e das 12:30 às 16hs, dentro do prazo de 15
prazo de até 01 (um) dia útil a contar do encerramento do leilão na conta que será informada pelo Leiloeiro Oficial.
DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas e impostos até a data 1234567
(quinze) dias, a fluir após a última publicação deste. Fica a devedora
do leilão serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da 1234567
desde já advertida de que, decorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem a
causa (Art. 130, Par. Único do CTN). Os débitos de natureza hipotecária seguirão o disposto no artigo 1499, inciso VI,
do C.C., ou seja, será extinto, desde que o credor tenha sido devidamente notificado/cientificado. O bem será alienado 1234567
purgação da mora, o Oficial deste Registro, certificando este fato,
no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, de gravames/credores e de área 1234567
de responsabilidade do arrematante, que será responsável pelo eventual regularização que se faça necessária. Os atos 1234567
promoverá, à vista da prova do pagamento, pelo fiduciário, do imposto
necessários para a expedição de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão 1234567
de transmissão “inter vivos”, a averbação da consolidação da
de responsabilidade do arrematante (Art. 901, caput, § 1º e § 2º e Art. 903 do NCPC). Os valores de avaliação e débitos
serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, tal informação será encaminhada ao MM. 1234567
propriedade do citado imóvel em nome da fiduciária, BRAZILIAN
Juízo competente para a aplicação das medidas legais cabíveis. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente 1234567
SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO, nos termos do
perante o Oficio onde estiver tramitando a ação, ou ainda, pelo telefone (11)2338-0211 e email: phillipe@argoleiloes.com.br. 1234567
Para participar acesse www.argonetworkleiloes.com.br. Ficando a executada ASSOCIAÇÃO DE ENSINO TATUIENSE
art.26, § 7º, da Lei 9.514/97, após o que o mesmo imóvel será levado
S/C (CNPJ. nº 72.195.779/0001-59), na pessoa de seu representante legal, e demais interessados, INTIMADOS das 1234567
a público leilão, de acordo com o procedimento previsto no art. 27 da
designações supra, caso não sejam localizados para a intimação pessoal ou na pessoa de seus Advogados. Dos autos 1234567
não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma 1234567
da lei. NADA MAIS.
1234567 mesma Lei. São Paulo, 19 de junho de 2019. O Oficial. 24, 25 e 26/06
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Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)
Balanço Patrimonial
Nota
2018
2017
Balanço Patrimonial
Nota
2018
2017
6.386.556 4.174.123
ATIVO / CIRCULANTE
65.567.199 66.513.902 PASSIVO / CIRCULANTE
2.541.414 2.011.527
#AIXAE%QUIVALENTESDE#AIXA
3 “e” 1.114.768 1.131.031 Fornecedores
3.233.263 1.681.257
6ALORESARECEBERDECLIENTES
3 “e” 64.146.253 65.039.634 /BRIGA¼ÊESTRABALHISTASESOCIAIS
409.139
481.338
Outros créditos
295.282
343.237 /BRIGA¼ÊESlSCAIS
/UTRASOBRIGA¼ÊES
202.739
$ESPESASANTECIPADAS
10.896
- NÃO
CIRCULANTE
14.756.820 14.807.222
NÃO CIRCULANTE
13.505.339 13.731.740 %XIGIVELALONGOPRAZO
14.756.820 14.807.222
2EALIZAVELA,ONGO0RAZO
2.453.121 2.174.289 PATRIMÕNIO SOCIAL
57.929.163 61.264.298
)NVESTIMENTOS
- 9.692.630 0ATRIMÇNIO3OCIAL
61.426.105
)MOBILIZADO
3 “e” 11.052.218 1.860.720 2ESERVAS
- 62.039.500
)NTANGÁVEL
3 “e”
4.101 3UPER¶VITD½lCITACUMULADO
3.496.942
775.203
TOTAL DO ATIVO
79.072.538 80.245.642 TOTAL DO PASSIVO
79.072.538 80.245.642
Reservas
Demonstração das Mutações
Patrimonio
Superavit
Superavit $ElCITDO
$ElCIT
do Patrimônio Social
Total
social acumulado do exercicio exercicio acumulado
Saldo em 31/12/2016
- 41.081.266
9.848.636 -775.203
- 50.154.700
4RANSFERENCIAPARASUPERAVITACUMULADO
9.848.636
-9.848.636
4RANSFERENCIAPARAPATRIMONIOSOCIAL
!JUSTESDEEXERCICIOSANTERIORES
2ESULTADODOEXERCÁCIO
11.109.598
- 11.109.598
Saldo em 31/12/2017
- 50.929.903
11.109.598 -775.203
- 61.264.298
4RANSFERENCIAPARAPATRIMONIOSOCIAL
61.264.298 -50.929.903 -11.109.598
775.203
!JUSTESDEEXERCICIOSANTERIORES
161.807
161.807
2ESULTADODOEXERCÁCIO
- -3.496.942 -3.496.942
Saldo em 31/12/2018
61.426.105
- -3.496.942 57.929.163
Notas Explicativas: Nota 01. Contexto Operacional: A Escola de
Educação Superior São Jorge (EESSJ) fundada em 13/07/1992,
½UMAASSOCIA¼»OSEMlNSLUCRATIVOS PESSOAJURÁDICADEDIREITO
PRIVADO  QUE TEM POR lNALIDADES SOCIAIS )  ATUAR COMO AGENTE
RESIDUAL DE PRESTA¼»O DE ENSINO EM TODOS OS NÁVEIS  EXECUTANDOSUASATIVIDADESNAFORMA INCISOS)E))DA#ONSTITUI¼»O
&EDERAL)) CUMPRIR NAFORMADALEI OSOBJETIVOSDAEDUCA¼»O 
ESTIMULANDO A CRIA¼»O CULTURAL E O DESENVOLVIMENTO DO ESPÁRITO
CIENTIlCOEDOPENSAMENTOREmEXIVO))) CRIAR INSTALAREMANTER
ESTABELECIMENTOSEINSTITUI¼ÊESDEENSINOEMTODOSOSNÁVEISE
GRAUS PARAAOFERTADEENSINOPRESENCIALEOUADIST·NCIA COMPREENDENDO EDUCA¼»O B¶SICA EDUCA¼»O INFANTIL  ENSINO FUNDAMENTALEENSINOM½DIO T½CNICOSEDECAPACITA¼»OPROlSSIONAL 
EAINDA EDUCA¼»OSUPERIOR OFERTANDOCURSOSDEGRADUA¼»O DE
PÆS GRADUA¼»O LATO E STRICTO  PROlSSIONALIZANTES  CURSOS LIVRES 
DEEXTENS»OESEQUENCIAS)6 INCENTIVAROTRABALHODEPESQUISA
EINVESTIGA¼»OCIENTIlCAVISANDOAODESENVOLVIMENTODACI¾NCIA
EDATECNOLOGIAEDACRIA¼»OEDIFUS»ODACULTURA6 PROMOVER
ADIVULGA¼»ODECONHECIMENTOSCULTURAIS CIENTÁlCOSET½CNICOS
QUECONSTITUEMPATRIMÇNIODAHUMANIDADEECOMUNICAROSABER
ATRAV½SDOENSINOEDEPUBLICA¼ÊESOUDEOUTRASFORMASDECOMUNICA¼»O6) ESTIMULAROCONHECIMENTODOSPROBLEMASDOMUNDO
PRESENTE EMPARTICULAROSNACIONAISEREGIONAIS PRESTARSERVI¼OS
ESPECIALIZADOS¹COMUNIDADEEESTABELECERCOMESTAUMARELA¼»O
DERECIPROCIDADE6)) PROMOVERAEXTENS»O ABERTA¹PARTICIPA¼»O
DA POPULA¼»O  VISANDO ¹ DIFUS»O DAS CONQUISTAS E BENEFÁCIOS
RESULTANTESDACRIA¼»OCULTURALEDAPESQUISACIENTÁlCAETECNOLÆGICAGERADASNAINSTITUI¼»O))) ORGANIZARMANTEREDESENVOLVERA
EDUCA¼»OE NESTATAREFA INCLUÁDOSCURSOSINTENSIVOSPARAPREPARA¼»OEQUALIlCA¼»ODEM»O DE OBRAPROlSSIONALE)8 CONTRIBUIR
PARAODESENVOLVIMENTODASOLIDARIEDADEHUMANA PORMEIODO
APERFEI¼OAMENTODOHOMEMEDAPRESERVA¼»ODACULTURABRASILEIRA INSPIRADANOSPRINCÁPIOSCRIST»OSEDEMOCR¶TICOSNota 02.
Elaboração e Apresentação das Demonstrações Financeiras:
As DemoNSTRA¼ÊES#ONT¶BEISFORAMELABORADASCOMASPR¶TICAS

CONT¶BEISADOTADOSNO"RASIL A%NTIDADESEMlNSLUCRATIVOS)4'
2002). Nota 03. Principais Práticas Contábeis: a) Moeda funcional e de apresentação: !S$EMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASEST»O
APRESENTADASEMREAIS QUE½AMOEDAFUNCIONALDA%NTIDADEb)
Apuração das receitas e despesas do exercício: As receitas e
DESPESASS»OREGISTRADASCONSIDERANDOOREGIMEDECOMPET¾NCIADEEXERCÁCIOS ES»OAPURADASATRAV½SDOSCOMPROVANTESDE
RECEBIMENTO ENTREELES !VISOS"ANC¶RIOS 2ECIBOSEOUTROS!S
DESPESASDAENTIDADES»OAPURADASATRAV½SDE.OTAS&ISCAISE
2ECIBOSEMCONFORMIDADECOMASEXIG¾NCIASlSCOLEGAISc) Estimativas contábeis: !ELABORA¼»ODEDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
DEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASILREQUER
QUEA!DMINISTRA¼»OUSEDEJULGAMENTONADETERMINA¼»OEREGISTRODEESTIMATIVASEPREMISSASQUEINCLUEMAPROVIS»OPARA
CONTING¾NCIASEPROVIS»OESTIMATIVAPARACR½DITOSDELIQUIDA¼»O
DUVIDOSA ! LIQUIDA¼»O DAS TRANSA¼ÊES ENVOLVENDO ESSAS ESTIMATIVAS PODER¶ RESULTAR EM VALORES DIFERENTES DOS ESTIMADOS 
DEVIDOAIMPRECISÊESINERENTESAOPROCESSODESUADETERMINA¼»O
!ENTIDADEREVISAASESTIMATIVASEPREMISSAS PELOMENOS ANUALmente. D  )NSTRUMENTOS lNANCEIROS )NSTRUMENTOS lNANCEIROS
N»O DERIVATIVOSINCLUEMCAIXAEEQUIVALENTESDECAIXA CONTASA
RECEBEREOUTROSRECEBÁVEIS CONTASAPAGAREOUTRASOBRIGA¼ÊES
e) Ativos circulantes e não circulantes: #AIXAEEQUIVALENTESDE
CAIXA /S VALORES REGISTRADOS EM DISPONIBILIDADES REFEREM SE A
SALDOSBANC¶RIOSDELIVREMOVIMENTA¼»OEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS
DE LIQUIDEZ IMEDIATAS COM BAIXO RISCO DE VARIA¼»O NO VALOR DE
MERCADO  E CONSIDERADAS COMO EQUIVALENTES DE CAIXA !PLICA¼ÊES lNANCEIRAS !S APLICA¼ÊES lNANCEIRAS S»O REGISTRADAS AO
CUSTO ACRESCIDO DAS RECEITAS AUFERIDAS AT½ A DATA DO BALAN¼O
-ENSALIDADESARECEBER As receitas das mensalidades, são recoNHECIDASEMOBSERV·NCIAACOMPET¾NCIA QUANDODAEMISS»ODA
COBRAN¼A DESTAFORMAOSALDOORADEMONSTRADOS»OMENSALIDADESVENCIDASARECEBER BEMCOMO CHEQUESADEPOSITARENOTAS
PROMISSÆRIAS PELORElNANCIAMENTODED½BITOSDEALUNOS)MOBILIZADO$EMONSTRADOAOCUSTODEAQUISI¼»O COMASRESPECTIVAS

Jornal O DIA SP
Demonstração do Resultado Nota
2018
2017
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
hBv 43.994.973 55.089.117
Receita com ensino
TOTAL RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
43.994.973 55.089.117
 $EVOLU¼ÊESE#ANCELAMENTOS
-165.084
-224.617
 )MPOSTOS)NCIDENTES36ENDAS
-1.740
-30.672
DEDUÇÕES
-166.824
-255.289
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
43.828.149 54.833.828
DESPESAS OPERACIONAIS
-AODE/BRA$IRETA
-30.552.651 -26.621.113
'ASTOS'ERAIS
-3.573.229 -8.899.160
!LUGUEISE!RRENDAMENTOS
-2.640.292 -2.703.141
)MPOSTOS 4AXASE#ONTRIBUI¼ÊES
-60.384
-45.922
$ESPESAS'ERAIS
-11.868.879 -8.031.290
TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS -48.695.436 -46.300.626
RESULTADO FINANCEIRO
1.270.345 2.519.044
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
100.000
57.352
SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO
-3.496.942 11.109.598
Demonstração dos Fluxos de Caixa
2018
2017
1.398.890 1.338.051
ATIVIDADES OPERACIONAIS
2ESULTADODOPERÁODO
-3.496.942 11.109.598
!JUSTESDEPERIODOSANTERIORES
161.807
$EPRECIA¼»OEAMORTIZA¼»O
1.869.985
955.969
Lucro operacional bruto antes das
-1.465.150 12.065.567
mudanças no capital de giro
#ONTASARECEBEREOUTROS
651.608 -12.636.704
Fornecedores
529.887 1.765.434
/UTRASOBRIGA¼ÊES
202.739
/BRIGA¼ÊES4RABALHISTASEPREVI1.552.006
76.639
denciarias
/BRIGA¼ÊES4RIBUTARIAS
-72.199
67.116
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
-1.364.752 -557.409
#OMPRASDEIMOBILIZADO
-1.364.752 -557.409
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
-50.402 -111.304
%MPRESTIMOSElNANCIAMENTOS
-50.402 -111.304
Aumento nas Disponibilidades
-16.264
669.338
$ISPONIBILIDADES NOINICIODOPERÁODO 1.131.031
461.693
$ISPONIBILIDADES NOlNALDOPERÁODO -1.114.768 -1.131.031
DEPRECIA¼ÊESREGISTRADASPELOM½TODOLINEAR DEACORDOCOMAS
TAXASMENCIONADASNANOTAEXPLICATIVAf) Passivos circulantes e
não circulantes: 3»ODEMONSTRADOSPELOSVALORESCONHECIDOSOU
CALCUL¶VEIS ACRESCIDOS  QUANDO APLIC¶VEL  DOS CORRESPONDENTES
ENCARGOS  VARIA¼ÊES MONET¶RIAS EOU CAMBIAIS INCORRIDAS AT½ A
DATADOBALAN¼OPATRIMONIAL1UANDOAPLIC¶VELOSPASSIVOSCIRCULANTESEN»OCIRCULANTESS»OREGISTRADOSEMVALORPRESENTE COM
BASEEMTAXASDEJUROSQUEREmETEMOPRAZO AMOEDAEORISCODE
cada transação. 0ROVISÊES!SPROVISÊESS»ORECONHECIDAS QUANDOPOSSUIUMAOBRIGA¼»OLEGALOUCONSTITUÁDACOMORESULTADODE
UMEVENTOPASSADO E½PROV¶VELQUEUMRECURSOECONÇMICOSEJA
REQUERIDOPARASALDARAOBRIGA¼»O!SPROVISÊESS»OREGISTRADAS
TENDOCOMOBASEASMELHORESESTIMATIVASDORISCOENVOLVIDOg)
Contingências: $EMONSTRAMOSNOQUADROASEGUIR PELOSVALORES
ATUAIS  A NATUREZA DAS CONTING¾NCIAS AVALIADAS COMO PERDAS
POSSÁVEISPELOSASSESSORESJURÁDICOSDA3OCIEDADE PORTANTOAINDAN»ORECONHECIDASNACONTABILIDADE
Passivas - Perdas possíveis
31/12/2018 31/12/2017
Natureza
4RIBUT¶RIA)33EMULTAS
1.356.951,97
0,00
h) Aplicações de recursos: /SRECURSOSDAENTIDADEFORAMAPLICADOSEMSUASlNALIDADESINSTITUCIONAIS DECONFORMIDADECOM
seu Estatuto Social.
Osmar Basilio - Presidente
Donizete Fernandes - Contador CRC 1SP092767/O-3

São Paulo, quarta-feira, 26 de junho de 2019

Escola de Educação Superior São José | CNPJ/MF: 67.973.602/0001-04
Balanços Patrimoniais
Nota
ATIVO / CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa 3 “e”
Valores a receber de clientes
3 “e”
Outros créditos
NÃO CIRCULANTE
Realizavel a Longo Prazo
Investimentos
Imobilizado
3 “e”
Intangível
TOTAL DO ATIVO
Nota
Balanços Patrimoniais
PASSIVO / CIRCULANTE
Fornecedores
Obrigações trabalhistas e sociais
/BRIGA¼ÊESlSCAIS
NÃO CIRCULANTE
Exigivel a longo prazo
PATRIMÕNIO SOCIAL
Patrimônio Social
Reservas
3UPER¶VITD½lCITACUMULADO
TOTAL DO PASSIVO
Demo

Balanço Patrimonial em Reais - 31/12/2017
2018
2017 Demonstração do Resultado Nota
1.161.083 969.459 RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS 3 “b”
268.357 136.363 Serviços Pestados
884.702 828.598 TOTAL RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS
8.025
4.499 (-) Devoluções e Cancelamentos
4.170.560 3.176.027 (-) Impostos Incidentes S/ Vendas
3.954.483 2.918.962 DEDUÇÕES
- RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA
200.488 237.578 DESPESAS OPERACIONAIS
3 “b”
15.590
19.487 3ALARIOSE%NCARGOS4RABALHISTAS
5.331.644 4.145.485 #USTOS'ERAIS
2018
2017 Propaganda e Publicidade
91.138
98.125 Despesas com Entregas
4.639
47.439 $EPSESAS'ERAIS
79.818
44.458 $ESPESASCOM3ERVI¼OS4OMADOS
6.681
6.228 Despesas com alugueis e arrendamentos
147.050 161.689 $ESPESAS4RIBUTARIAS
147.050 161.689 $ESPESAS'ERAIS
5.093.456 3.885.672 Despesas com Propaganda e Publicidade
3.884.663
- TOTAL DAS DESPESAS OPERACIONAIS
- 3.885.672 RESULTADO FINANCEIRO
1.208.793
- OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
5.331.644 4.145.485 SUPERÁVIT/DÉFICIT DO EXERCÍCIO

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 01. Contexto Operacional: A Escola
de Educação Superior São José (EESSJ) fundada em 21/03/1991,
½ UMA ASSOCIA¼»O CIVIL  ENTIDADE DE lNS IDEAIS  SEM lNS
lucrativos, tendo com expressão fantasia “Faculdade Drummond”
E h#OL½GIO E &ACULDADE $RUMMONDv  QUE TEM POR lNALIDADES
sociais: a) organizar, manter e desenvolver a cultura, a educação e
a instrução, em todos os níveis e graus, nos termos dos princípios
consignados na legislação respectiva (educação infantil, ensino
fundamental I e II, ensino médio, ensino técnico e capacitação
PROlSSIONAL  CURSOS LIVRES  ENSINO SUPERIOR  OFERTANDO CURSOS
de graduação e pós-graduação lato e stricto senso e extensões
universitárias); b) contribuir para o desenvolvimento da cultura
e do ensino no Brasil; c) contribuir para o desenvolvimento da
solidariedade humana, através do aperfeiçoamento do homem
e da preservação da cultura brasileira inspirada nos princípios,
morais cívicos e democráticos; d) realização ou participação de
congressos, conferências, seminários, excursões e reuniões com
lNALIDADES EDUCACIONAIS  CULTURAIS E SOCIAIS E  PLANEJAMENTO 
elaboração, realização e produção de cursos, conteúdos didáticos,
materiais de ensino a distância (não presencial), presencial
ou semipresencial para uso próprio ou de terceiros; f) comércio
VAREJISTADELIVROS APOSTILAS DECONTEËDOSEMATERIAISDID¶TICOS
e de apoio pedagógico; g) incentivar o trabalho de pesquisa e
INVESTIGA¼»O CIENTIlCA VISANDO O DESENVOLVIMENTO DA CI¾NCIA
e da tecnologia e da criação e difusão da cultura; h) promover
A DIVULGA¼»O DE CONHECIMENTOS CULTURAIS  CIENTÁlCOS E T½CNICOS
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o

2018

2017

2.214.786 2.080.561
2.214.786 2.080.561
-3.040
-4.927
-38
-3.078
-4.927
2.211.708 2.075.634

Demonstração dos Fluxos de Caixa
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado do período
Depreciação e amortização
!JUSTEDEPERIODOSANTERIORES
Lucro operacional bruto antes das
mudanças no capital de giro
Contas a receber e outros
Fornecedores
/BRIGA¼ÊES4RIBUT¶RIAS
/BRIGA¼ÊES4RABALHISTAS
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Compras de imobilizado
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Empréstimos a receber
Empréstimos a pagar
Aumento nas Disponibilidades
Disponibilidades - no início do período
$ISPONIBILIDADES NOlNALDOPERÁODO

2018
1.187.710
1.208.793
46.543
-1.009

2017
203.642
285.158
28.126
-

1.254.327
-59.630
-42.800
452
35.360
-5.555
-5.555
-1.050.160
-1.035.521
-14.639
131.994
136.363
268.357

313.284
-159.171
40.808
2.470
6.251
-236.975
-236.975
-811.458
-960.146
148.689
-844.791
981.153
136.363

-692.950 -660.947
- -178.063
-93.172
-369
- -294.026
-95.299
-4.600 -140.592
-8.121
-1.320
-198.679 -450.224 em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões
-48.586
- inerentes ao processo de sua determinação. A entidade revisa
-1.048.234 -1.818.713 as estimativas e premissas, pelo menos, anualmente. d)
16.056
19.446 )NSTRUMENTOS lNANCEIROS )NSTRUMENTOS lNANCEIROS N»O
29.264
8.791 derivativos incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a
1.208.793 285.158 receber e outros recebíveis, contas a pagar e outras obrigações.
e) Ativos circulantes e não circulantes: Caixa e equivalentes
de caixa: Os valores registrados em disponibilidades referemse a saldos bancários de livre movimentação e aplicações
lNANCEIRASDELIQUIDEZIMEDIATASCOMBAIXORISCODEVARIA¼»ONO
valor de mercado, e consideradas como equivalentes de caixa.
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS!SAPLICA¼ÊESlNANCEIRASS»OREGISTRADAS
ao custo acrescido das receitas auferidas até a data do balanço.
Mensalidades a receber: As receitas das mensalidades, são
reconhecidas em observância a competência, quando da
emissão da cobrança, desta forma o saldo ora demonstrado
são mensalidades vencidas a receber, bem como, cheques a
DEPOSITARENOTASPROMISSÆRIAS PELORElNANCIAMENTODED½BITOS
saber através do ensino e de publicações ou de outras formas de alunos. Imobilizado: Demonstrado ao custo de aquisição, com
de comunicação; i) estimular o conhecimento dos problemas do as respectivas depreciações registradas pelo método linear, de
mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar acordo com as taxas mencionadas na nota explicativa. f) Passivos
serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta circulantes e não circulantes: São demonstrados pelos valores
UMARELA¼»ODERECIPROCIDADEJ PROMOVERAEXTENS»O ABERTA¹ conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos
participação da população, visando à difusão de conquistas e correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais
BENEFÁCIOSRESULTANTESDACRIA¼»OCULTURALEDAPESQUISACIENTÁlCA incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável
e tecnológica geradas na instituição; k) doações de recursos a os passivos circulantes e não circulantes são registrados em
ENTIDADES AlNS Nota 02. Elaboração e Apresentação das VALORPRESENTE COMBASEEMTAXASDEJUROSQUEREmETEMOPRAZO 
Demonstrações Financeiras: As Demonstrações Contábeis a moeda e o risco de cada transação. Provisões: As provisões são
foram elaboradas com as práticas contábeis adotados no Brasil, reconhecidas, quando possui uma obrigação legal ou constituída
A %NTIDADE SEM lNS LUCRATIVOS )4'   Nota 03. Principais como resultado de um evento passado, e é provável que um recurso
Práticas Contábeis: a) Moeda funcional e de apresentação: As ECONÇMICOSEJAREQUERIDOPARASALDARAOBRIGA¼»O!SPROVISÊES
$EMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS EST»O APRESENTADAS EM REAIS  QUE são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco
é a moeda funcional da Entidade. b) Apuração das receitas e envolvido. g) Contingências: Demonstramos no quadro a seguir,
despesas do exercício: As receitas e despesas são registradas pelos valores atuais, a natureza das contingências avaliadas
considerando o regime de competência de exercícios, e são COMOPERDASPOSSÁVEISPELOSASSESSORESJURÁDICOSDA3OCIEDADE 
apuradas através dos comprovantes de recebimento, entre eles, portanto ainda não reconhecidas na contabilidade:
Avisos Bancários, Recibos e outros. As despesas da entidade são
Passivas - Perdas possíveis
apuradas através de Notas Fiscais e Recibos em conformidade Natureza
31/12/2018 31/12/2017
COM AS EXIG¾NCIAS lSCO LEGAIS c) Estimativas contábeis: A 4RIBUT¶RIA)33EMULTAS
149.247,24
0,00
ELABORA¼»O DE DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS DE ACORDO COM AS h) Aplicações de recursos: Os recursos da entidade foram
práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração APLICADOS EM SUAS lNALIDADES INSTITUCIONAIS  DE CONFORMIDADE
USEDEJULGAMENTONADETERMINA¼»OEREGISTRODEESTIMATIVASE com seu Estatuto Social.
premissas que incluem a provisão para contingências e provisão
Osmar Basilio - Presidente
estimativa para créditos de liquidação duvidosa. A liquidação
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar Donizete Fernandes - Contador - CRC - SP Nº. 1SP092767/O-3

ISEC SECURITIZADORA S.A.

(SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE ISEC BRASIL SECURITIZADORA S.A. A PARTIR DE 01/09/2017) - CNPJ/MF nº 08.769.451/0001-08
Edital de Convocação - Assembleia Geral de Titulares dos Certificados
de Recebíveis Imobiliários da 23ª e 24ª Séries da 1ª Emissão da Isec Securitizadora S.A.
Ficam convocados os Titulares dos Certificados de Recebíveis Imobiliários da 23ª e 24ª Séries da 1ª Emissão da ISEC SECURITIZADORA S.A. (“CRI” e “Securitizadora” respectivamente), nos termos das cláusulas 12.2, do respectivo Termo de Securitização dos Créditos Imobiliários de Certificados de Recebíveis Imobiliários da 23ª
e 24ª Séries (“Termo de Securitização”) a reunirem-se em 2ª convocação para Assembleia Geral de Titulares de CRI, a realizar-se no dia 03 de julho de 2019, às
10:00h, na Rua Tabapuã, nº 1.123, cj. 215, Itaim Bibi, São Paulo – SP, para deliberar sobre as seguintes ordens do dia: (i) Das medidas a serem tomadas incluindo,
mas não se limitando, à recompra compulsória dos créditos imobiliários loteamento, conforme disposto na cláusula 7.1 (n) do Instrumento Particular de Cessão de
Créditos Imobiliários e Outras Avenças, em razão do descumprimento, quanto à entrega do TVO do empreendimento Aldeia expedido pelo órgão competente; (ii) Aprovar os ajustes necessários ao Termo de Securitização, de modo que no aditamento a ser celebrado sejam estabelecidas as periodicidades e a forma de pagamento
dos CRI Subordinados, após a integral quitação dos CRI Seniores; (iii) Aprovar a liberação dos créditos imobiliários que sejam objeto de distrato, substituição e recompra, de modo que tal liberação se aplique para os casos já distratados, substituídos e recomprados, desde que garantia esteja enquadrada, os percentuais atendidos e tenham sido respeitados os dispositivos contratuais para tal liberação; e (iv) Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar as deliberações acima. A Securitizadora deixa registrado que o quórum de instalação da assembleia em primeira convocação é de titulares dos CRI que representem pelo menos 2/3 (dois terços) dos CRI em Circulação, em segunda convocação, com qualquer número, e o quórum de deliberação é de 51% dos CRI em Circulação, observados o quórum de no mínimo 2/3 (dois terços) dos CRI
em Circulação para as matérias elencadas na cláusula 12.8.1 do 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 à
VÓRTX DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA (“Agente Fiduciário”): (i) por e-mail, para gestao@isecbrasil.com.br e agentefiduciario@vortx.com.br ou (ii) enviados diretamente à Securitizadora e ao Agente Fiduciário em suas sedes, com 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 do respectivo documento de identidade, bem como, dos documentos originais previamente encaminhados por e-mail à Securitizadora e ao Agente Fiduciário. São Paulo, 21 de junho de 2019. ISEC SECURITIZADORA S.A.

EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1080335-29.2013.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
31ªVara Cível,do Foro Central Cível,Estado de São Paulo, Dr(a). Mariana de Souza Neves Salinas, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a Priscilla Silva Moreira CPF 274.217.618-70 e Cleber Willians Vasques Segura CPF 300.743.198-09, que
João José da Silva Fernandes e Dirce Morais Afonso Fernandes ajuizaram ação de execução, para cobrança de R$
11.621,56(out/13),referente à locação do imóvel à Rua Coronel Mendonça 186, Tatuapé/SP. Estando os executados em
lugar ignorado,expede-se edital,para que em 3dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado, com os honorários
de 10% reduzidos pela metade ou apresentem embargos em 15 dias, podendo, nesses 15 dias depositar 30% do
débito e solicitar o parcelamento do saldo em 6 vezes, com juros de 1% ao mês, sob pena de expedição de mandado
de penhora e avaliação para praceamento de tantos bens quantos bastem para garantia da execução, nomeando -se
curador especial em caso de revelia. Será o edital por extrato afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. [26,27]
EDITAL DE CITAÇÃO-PRAZO DE 20DIAS.PROCESSO Nº1011512-12.2018.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara
Cível,do Foro Regional VIII-Tatuapé,Estado de São Paulo,Dr(a). Erasmo Samuel Tozetto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
ALDO SABBATINI, RG: 2.502.121, CPF 057.093.858-91, que lhe foi proposta uma ação de Despejo Por Falta de Pagamento
Cumulado Com Cobrança por parte de Antonio Caterino e Izaltina Alves Caterino,visando a cobrança dos alugueres em atraso
do imóvel localizado na Rua Dom Andrés Lamas,nº78-A ou 78-casa 1,locado mediante contrato escrito,por prazo determinado,
sob pena de despejo compulsório; débitos em aberto num total de R$ 15.564,56, atualizados até a distribuição, devidamente
atualizado e acrescido das custas e despesas processuais e honorários advocatícios.Encontrandose 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,conteste a ação ou purgue a mora. 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 30 de maio de 2019.
[25,26]

EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0014110-37.2019.8.26.0002. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Caio
Moscariello Rodrigues, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ELIANA CONESA, CPF 153.478.638-46,
que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sistema Integrado de
Educação e Cultura Ltda. S/C SINEC. 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$ 58,104,14
(referente a maio/2019), 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. Antes de esgotado este
último prazo, não será deferida a prática de atos de constrição (bloqueio via Bacenjud, Renajud, etc.). Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade
de São Paulo, aos 24 de maio de 2019.
25 e 26.06
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1004197-48.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 11ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). RODRIGO SOUSA DAS GRACAS,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) TARRAFIL E NAKAGAWA MONTAGENS LTDA. ME, POR SEU SÓCIO LUIZ
EDUARDO SEIJI NAKAGAWA, CNPJ 13.837.210/0001-80, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
Cível por parte de Banco Bradesco S/A, objetivando a quantia de R$ 183.018,52 (janeiro de 2018), decorrente do
Instrumento Particular de Acordo Comercial para Desconto de Duplicatas.. Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada
a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de
junho de 2019.
25 e 26 / 06 / 2019.
EDITAL DE INTIMAÇÃO. Processo Digital nº:1011231-18.2016.8.26.0011. Classe: Assunto: Execução de Título
Extrajudicial - Contratos Bancários. Exequente: Banco Bradesco S/A. Executado: José de Souza Pereira. EDITAL DE
INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1011231-18.2016.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª
Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, Estado de São Paulo, Dr(a). Francisco Carlos Inouye Shintate, na forma
da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ DE SOUZA PEREIRA, Brasileiro, CPF 678.034.828-72, que por este Juízo, tramita
de uma ação de Execução de Título Extrajudicial, movida por Banco Bradesco S/A, CNPJ 60.746.948/0001-12.
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, da penhora realizada sobre o bloqueio parcial do valor do crédito em execução, no valor
de R$ 3.568,92, nos termos da R. Decisão de fls. 113 dos autos em epígrafe. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 09 de maio de
2019.
25 e 26 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0001180-94.2013.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara
Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silva e Souza, na forma da Lei, etc. Faz Saber a
Gilberto Lima (CPF. 088.275.768-78), que Ação Consultoria e Participações Ltda ajuizou uma Interpelação Judicial Premonitória para
Constituição em Mora do Notificado, cumulado com pedido específico de Interrupção da Prescrição ao Direito de Ação de Resolução
de Compromisso de Venda e Compra, para que em 30 dias, a fluir dos 20 dias supra, compareça ao escritório do patrono do
Notificante, sito na Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1600 - 7º Andar - Itaim Bibi, São Paulo - SP, Cep 04543-011, para efetuar o devido
pagamento do débito no valor de R$ 148.779,39 (dezembro de 2012), oriundo do Contrato de Compromisso de Venda e Compra,
que tem por objeto Um lote de terreno situado no loteamento denominado Vila Nagibe, Quinhão 2, no 32º Subdistrito, Capela do
Socorro, 11ª Circunscrição Imobiliária, constituído pelo Lote 28 - E da Quadra J, purgando a mora, sob pena de promover o Notificante
a pertinente ação de resolução de contrato preliminar de compromisso de venda e compra, com a consequente reintegração do
Notificante na posse do bem, cumulada com pedido de indenização por danos materiais, incluindo valor indenizatório pela ocupação
do imóvel, a incidir desde a entrada na posse pelo Notificado até a entrega da posse ao Notificante. Estando o NOTIFICADO em
lugar ignorado, expede-se edital, o qual será afixado e publicado na forma da lei.
25 e 26 / 06 / 2019.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0127904-90.2006.8.26.0002 O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). LUIZ
RAPHAEL NARDY LENCIONI VALDEZ, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MIG MEDICINA INTEGRADA
DE GUARULHOS LTDA., CNPJ 45.822.368/0008-40, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum
Cível por parte de Ameplan Assistência Médica Planejada S/c Ltda., objetivando a procedência da ação para
declarar a nulidade das DMIs nºs 020760 e 020789, emitidas em 31/12/2005 e 31/01/2006, com vencimento
para 15/02/2006 e 15/03/2006, valor de R$ 1.040,00 e R$ 1.080,00, eis que ilíquida e inexigível, bem como para
tornar definitiva a sustação do protesto apontado no 6º Tabelião de Protestos da Capital-SP. Encontrando-se
o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. NADA MAIS.
26 e 27/06
3ª Vara Cível - Foro Regional IV da Lapa/SP. Edital de Citação - Prazo 30 dias - Proc. 101415846.2014.8.26.0004. A Dra. Adriana Genin Fiore Basso, MMª Juíza de Direito da 3ª Vara Cível – Foro Regional
IV da Lapa. Faz Saber a MARCIO LUIS MARTINS GONÇALVES, inscrito no CPF sob o nº 562.085.020-04,
que BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A atual razão social CCB BRASIL - CHINA CONSTRUCTION
BANK (BRASIL) MÚLTIPLO S/A, ajuizou uma Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada,
para cobrança de R$1.197,62, referente ao veículo arrematado pelo réu ficando de proceder à transferência
do veículo para o seu nome e que procedesse ao pagamento do débito em aberto perante o Estado, das custas
processuais e dos honorários advocatícios a serem arbitrados. Encontrando-se o executado em lugar ignorado,
foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que pague no prazo de 03 dias, a fluir após dos 30 dias
supra, pague o débito, devidamente atualizado, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens quanto bastem
para garantia da presente ação, inclusive de que poderá oferecerem embargos em 15 dias, sob pena de
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Ficando advertido de que no caso
de revelia será nomeado curador especial. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São
Paulo, 05 de junho de 2019.
26 e 27/06
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1003602-46.2018.8.26.0100 Classe: Assunto: Monitória Prestação de Serviços Requerente: Associação Educacional Afam Requerido: Eduardo Lopes Mendonça
10ª Vara Cível da Capital/SP 10º Oficio Cível EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo 20 dias. Proc. 100360246.2018.8.26.0100. O Dr. Alexandre Bucci, Juiz de Direito 10ª Vara Cível da Capital/SP, etc... Faz saber a
EDUARDO LOPES MENDONCA (RG nº 30130835-4-X SSP/SP e CPF/MF nº 301.110.198-18) que
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL AFA lhes ajuizou uma Ação Monitória para cobrança da quantia de R$
2.215,62, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais. Estando o réu em lugar ignorado,
expede-se o presente edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 dias supra, pague o débito (acrescido de 5%
de honorários advocatícios e isenção de custas) ou no mesmo prazo ofereça embargos monitórios, sob pena
de converter-se o mandado inicial em mandado executivo, independentemente de qualquer formalidade. Não
sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial e dado
regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 06/
06/19.
26 e 27/06
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº:1003208-42.2018.8.26.0002 Classe: Assunto:Procedimento Comum
Cível - Rescisão / Resolução Requerente:Comunidade Religiosa João Xxiii Requerido:Jose Jorge Abduch
Neto EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003208-42.2018.8.26.0002 O MM. Juiz
de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. RAPHAEL AUGUSTO
CUNHA, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSÉ JORGE ABDUCH NETO, brasileiro, inscrito no CPF/
MF sob o nº 855.964.348-68) que COMUNIDADE RELIGIOSA JOÃO XXIII lhe ajuizou uma ação de Rescisão
Contratual pelo rito Ordinário alegando que foi firmado com o réu o Contrato de Concessão Onerosa dos
Jazigos, outorgando-lhe o direito de uso do jazigo 1378, quadra XVIII/7, contrato nº 20.946. Deixou o réu de
quitar as taxas de manutenção e administração do Cemitério Morumby. Encontrando-se o réu em lugar incerto
e não sabido, foi determinada a expedição do presente edital, assim fica a ré citada, da propositura da presente
ação, bem como advertido de que terá o prazo de 15 dias, após decorrido o prazo de 20 dias supra, não sendo
contestada a ação, caso em que será nomeado curador especial em caso de revelia, sob pena de não o
fazendo, presumirem-se como verdadeiros os fatos alegados pela requerente na inicial. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 11 de junho de 2019.
26 e 27/06
EDITAL DE CITAÇÃO Processo Digital nº: 1112865-81.2016.8.26.0100 Classe: Assunto: Monitória - Prestação
de Serviços Requerente: Associação Educacional Colégio Ítalo Americano Requerido: Katia Ghattas Moussa
Fadlallah EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1112865-81.2016.8.26.0100 O(A)
MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Andréa Galhardo
Palma, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) KATIA GHATTAS MOUSSA FADLALLAH, Brasileiro, RG
18.601.094-1, CPF 186.732.888-78, com endereço à Rua Santa Ifigenia, 195/197, Box 14, Santa Efigenia, CEP
01207-001, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Associação Educacional
Colégio Ítalo Americano, para cobrança da quantia de R$ 75.834,31, referente a inadimplência de mensalidades
relativas aos serviços educacionais prestados pela autora. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no
prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague o débito (acrescido de 5% de
honorários advocatícios e isenção de custas) ou ofereça embargos. 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 06 de junho de 2019.
26 e 27/06

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1027945-12.2018.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 14ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). ALEXANDRE BATISTA ALVES, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER a Leonardo Pereira Araújo (CPF. 620.377.383-23) e Jodiucon Viana de Souza (CPF.
015.186.903-00), que Movida Locação de Veículos S/A lhes ajuizou ação de Indenização por Danos Materiais, de
Procedimento Comum, objetivando que a presente ação seja julgada integralmente procedente, para condenar os
requeridos, solidariamente, ao pagamento dos danos materiais que totalizam R$ 4.865,74 (maio/2018), o qual deverá
ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios desde a data do acidente entre o veículo da requerente,
marca Fiat, modelo Uno, placa PZE-2079 e a motocicleta de marca Honda, modelo BIZ 125 KS, placa NHF-3522, bem
como ao pagamento de custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais a serem
arbitrados de maneira equitativa. Estando os requeridos em lugar ignorado, foi deferida a citação por edital, para que
em 15 dias, a fluir dos 20 dias supra, ofereçam contestação, sob pena de presumirem-se como verdadeiros os fatos
alegados. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados revéis, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 11 de junho de 2019.
25 e 26 / 06 / 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1003884-17.2014.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a S.C. DE MENEZES BAR ME CNPJ: nº 14.407.163/0001-06 e SILVIO CEZAR DE
MENESES CPF: nº 181.717.328-60 que CONDOMÍNIO SHOPPING CENTER PENHA, que lhe foi proposta uma ação
Execução de Título Extrajudicial, objetivando o recebimento de R$ 82.492,44 (abril/14) decorrente do instrumento
Particular de Contrato de Locação de Espaço para Implantação de Quiosque do Condomínio Autor . Estando o
executado em lugar ignorado, expede-se edital de citação, para que em 03 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito
devidamente corrigido, neste caso a verba honorária será reduzida pela metade (art. 652-A, § único, do CPC). Fica,
também, ciente de que o prazo para oposição de embargos é de 15 dias e, se dentro deste prazo reconhecer o crédito
do exeqüente depositando 30% do valor em execução (incluindo custas e honorários advocatícios sobre o débito
atualizado), poderá requerer seja admitido pagar o restante em até seis (06) parcelas mensais, acrescida de correção
monetária e juros de 1% ao mês (Lei nº 11382/06), sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem para
garantia da divida. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que nofuturo ninguém possa alegar ignorância,
expediu-se o presente edital será por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de São Paulo, aos 09 de outubro de 2018.
25 e 26 / 06 / 2019.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000470-22.2016.8.26.0012. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da
15ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Vanessa Vaitekunas Zapater, na forma da
Lei, etc. FAZ SABER a(o) COM ALIM SILVA SANTOS LTDA ME, CNPJ 17.028.793/0001-50, com endereço à Sadamu Inoue,
6870, Loja 01, Parelheiros, CEP 04890-380, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título
Extrajudicial por parte de Spal Indústria Brasileira de Bebidas S/A, alegando em síntese: que Spal Indústria Brasileira de
Bebidas S/A lhe ajuizou ação de Execução, objetivando a quantia de R$ 40.997,88 (abril de 2016), representada pelas
Notas Fiscais n°s 004.430.922-16, 004.430.923-16, 004.430.924-16, 004.435.381-16, 004.435.382-16, 004.435.38316, 004.435.384-16, 004.435.385-16, 004.435.386-16, 004.435.387-16, 004.435.388-16, 004.445.068-16, 004.445.06916, 004.445.070-16, 004.445.071-16,004.445.072-16, 004.458.553-16, 004.458.554-16, 004.458.555-16, 004.458.55616 e 004.458.557-16. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL,
para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 03 dias, 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. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso
em que será nomeado curador especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de maio de 2019.
25 e 26 / 06 / 2019.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
SAO PAULO/SP
Pelo presente EDITAL, nos termos do art. 19 da Lei 8004/90 e art. 15 da RD 08/70,
tendo em vista a ausência de notificação pessoal pelo oficial do cartório nos termos
da certidão apresentada, fica(m) notificado(s) o(s) mutuario(s) abaixo, para ciência de
que estamos autorizados na forma dos artigos 19 e 21 da Lei nº 8004 de 14/03/1990 e
do Decreto-Lei nº 70, de 21/11/1966 e das normas complementares do S.F.H., a
promover a execução extrajudicial da(s) HIPOTECA(S) que oneram os imóveis descritos
a seguir.
Ficam cientificados, outrossim, de que tem o prazo de 20(vinte) dias, contados de 25/
06/19, para, querendo, purgar(em) o debito e evitarem a execução, o que poderá ser
feito no endereço de cobrança descrito abaixo:
SED:1EBF9 - CONTRATO: 113704183151-1 - EMPRESA GESTORA DE ATIVOS EMGEA - 1370 - JARDIM PAULISTA
ENDERECO DO IMÓVEL:RUA ARTHUR SOTER LOPES DA SILVA , Nº 88, E RUA
STEFANO MADERNO, APARTAMENTO 114, 11º ANDAR, BLOCO 3, EDIFICIO
RHODES, RESIDENCIAL ILHAS GREGAS, 13º SUBDISTRITO BUTANTA, SAO PAULO/
SP. CABENDO-LHE O DIREITO AO USO DE 01 VAGA PARA ESTACIONAMENTO E
GUARDA DE VEICULOS, INDETERMINADA, LOCALIZADA NO TERREO E SUJEITA
A COLOCAÇAO POR MANOBRISTA, SAO PAULO/SP
MARIA IRENE PAVONI PEDROLIN, BRASILEIRO(A), ADMINISTRADORA DE
EMPRESAS CPF: 00613846826, CI: 10.110.707-9-SP SOLTEIRO(A) e cônjuge, se
casado(a) estiver.
FIDUCIAL DIST. TITULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
Endereço de Cobrança:
AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL ONDE PAGAVA AS PRESTACOES
25 - 26 - 27/06/2019

Edital de citação. Prazo 20 dias. Proc. 1002340-43.2016.8.26.0161. A Dra. Marisa da Costa Alves Ferreira,
Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Diadema /SP, na forma da lei, etc... Faz saber a JOSÉ
DAGOBERTO DE OLIVEIRA (RG/SSP-SP nº 9.849.449, e CPF/MF nº008.736.498-00) que MAGDALENA
ALVES RODRIGUES e WILMILHARA BENEVIDES DA SILVA DOS SANTOS lhes ajuizaram uma AÇÃO DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS E PEDIDO
DE LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO, referente aos débitos dos aluguéis e respectivos encargos locatícios do
Avenida Torquato Joaquim Rodrigues, nº 141 – Bairro Centro –- Diadema. 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 pague
o débito atualizado, 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 edital, afixado e publicado na forma da lei. Diadema,
12/07/18.
25 e 26/06
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1076045-34.2014.8.26.0100. A MMª. Juíza
de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Ana Lúcia Xavier Goldman, na
forma da Lei, etc. FAZ SABER ao Espólio de Vanderlei Alberto Basso, representado por sua inventariante
Vania Genoveva Basso Hernandes, CPF 006.578.108-27, que Humberto Ferreira de Oliveira, CPF 071.396.20890, ajuizou Ação Monitória objetivando o recebimento de R$ 27.000,00 (Agosto/2014), representada pelos
cheques nº 850018 no valor de R$15.000,00 e nº 850019 no valor de R$12.000,00, emitidos pelo requerido em
nome da empresa AZ Comércio Transporte e Logístico Ltda. Estando a supracitada em lugar ignorado,
expede-se edital, para que, em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente
corrigido (ficando isenta de custas processuais), acrescido de honorários advocatícios equivalentes a 5%
do valor do débito (artigo 701 do NCPC), ou ofereça embargos, sob pena de conversão do mandado de citação
em mandado de execução. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da Lei . NADA MAIS. Dado
e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de junho de 2019.
25 e 26/06
33ª Vara Cível do Foro da Capital/SP.
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1053342-41.2016.8.26. 0100. O Dr. Sergio
da Costa Leite, MM. Juiz de Direito da 33ª Vara Cível da Capital/SP, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SOS
MEDICINA E CIRURGIA DE URGÊNCIA LTDA, CNPJ/MF n.º 17.198.094/0001-58, que lhe foi proposta
uma ação de Execução de Título Extrajudicial, por parte de CCB BRASIL - CHINA CONSTRUCTION
BANK (BRASIL) MÚLTIPLO S/A, objetivando a cobrança da quantia de R$ 2.229.048,29, atualizado ate 16/
05/2016, referente à Cédula de Credito Bancário Modalidade Mútuo SUS nº 1060249 no valor de R$ 725.000,00,
que deveria ser resgatado em 1905 dias, com vencimento final em 15.03.2012. Encontrando-se a executada
em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que paguem no prazo de
03 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, a importância devida, acrescida de juros e correção monetária,
bem como honorários advocatícios fixados em 10% sobre o total do débito atualizado, anotando-se que,
efetuado o pagamento no prazo de 03 dias, a verba honorária fica reduzida pela metade, tendo o prazo de 15
dias, a fluir após o prazo supra, para oferecerem embargos, facultando à executada nesse prazo, reconhecendo
o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% do valor em execução, mais custas e honorários,
requererendo o pagamento do saldo, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao mês. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 24 de maio de 2019.
25 e 26/06
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1047779-06.2015.8.26.0002. O MM. Juiz de
Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional II – Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr. CLAUDIO SALVETTI
D’ANGELO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Elizabete Cristina Reis Silva, RG 16.112.924-9, CPF
136.210.198-20, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de Sistema Integrado
de Educação e Cultura Sinec Ltda, objetivando a cobrança da quantia de R$ 8.551,12 (julho/2015), referente às
notas promissórias, vencidas, não pagas e protestadas, em anexo aos autos. Encontrando-se a ré em lugar
incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para em 03 dias efetuar o pagamento integral
da dívida atualizada ou oferecer bens (suficientes) à penhora, sob pena de penhora de bens e sua avaliação;
podendo, no prazo de 15 dias, oferecer embargos, ambos a fluir após o prazo de 20 dias deste edital. No prazo
para embargos, poderá a executada requerer seja admitido o parcelamento do débito, nos termos do art. 745A do CPC. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 23 de abril de 2019.
25 e 26.06
EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº. 1029131-78.2015.8.26.0001. O(A) MM.
Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Juliana Crespo
Dias, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Hae Won Chong, CPF 156.086.418-41, que lhe foi proposta uma ação
Monitória por parte de Sociedade Unificada Paulista de Ensino Renovado Objetivo – Supero Ltda., objetivando
a cobrança de R$ 9.513,16 (dezembro/2014), oriunda do inadimplemento dos serviços educacionais prestados
nos anos letivos de 2011 e 2012. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague o débito atualizado (isento de custas processuais) e os honorários advocatícios de 5% do valor atribuído
à causa, ou oponha embargos,p sob pena de constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendose o mandado inicial em executivo. Em caso de revelia, será nomeado curador especial. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos
25 de fevereiro de 2019.
25 e 26.06

EDITAL DE PROCLAMAS
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

DISTRITO DE ITAIM PAULISTA
OFICIAL INTERINA ELISÂNGELA PEREIRA SOARES
Faz saber que pretendem se casar e apresentaram os
documentos exigidos por lei.
GABRIEL DOS SANTOS ORTIZ, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO
ESTOQUISTA, NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (13/10/1992), RESIDENTE E
DOMICILIADO NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHO DE ANTONIO TADEU
OLIVEIRA ORTIZ E DE EDINEURA MIRANDA DOS SANTOS ORTIZ. GISLEIDE
MARIA ARAUJO DA SILVA, ESTADO CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO TECNICA DE
ENFERMAGEM, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO DIA (05/05/1996), RESIDENTE E
DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP, FILHA DE MARCELO GOMES
DA SILVA E DE GISLENE MARIA DE ARAUJO DA SILVA.
RENAN SOUZA DE ARAUJO, ESTADO CIVIL SOLTEIRO, PROFISSÃO ENFERMEIRO,
NASCIDO EM SÃO PAULO, SP NO DIA (24/02/1993), RESIDENTE E DOMICILIADO
ITAQUAQUECETUBA, SP, FILHO DE MARCOS ROBERTO ARRAIS DE ARAUJO E
DE REGINA DOS SANTOS SOUZA DE ARAUJO. LIDIANE RIBEIRO SILVA, ESTADO
CIVIL SOLTEIRA, PROFISSÃO NUTRICIONISTA, NASCIDA EM SÃO PAULO, SP NO
DIA (04/06/1991), RESIDENTE E DOMICILIADA NESTE DISTRITO, SÃO PAULO, SP,
FILHA DE NOELIO JOSÉ SILVA E DE LIDIA RIBEIRO SILVA.

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

