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QUINTA-FEIRA, 22 DE MARÇO DE 2018

PLANO DE SAÚDE COM COPARTICIPAÇÃO
Qual a porcentagem do plano de saúde com coparticipação pode 
ser descontada do funcionário na folha de pagamento? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESÁRIO QUE CONTRIBUI COM 01 SALÁRIO MÍNIMO (EMPRESA 
OPTANTE PELO SIMPLES) PODE RECOLHER ATRAVÉS DE GPS AVULSA 
PARA AUMENTAR (COMPLEMENTAR)?

Informamos que não existe contribuição previdenciária complementar 
no sentido de melhorar suas contribuições/benefício futuro, para em-
presários e contribuintes individuais. A previsões de complementação 
são devidas apenas para o MEI que deseje se aposentar por tempo de 
contribuição e recentemente para empregados que não atinjam o valor 
de 1 salário mínimo (art. 911 A  da CLT).

CONTRATAR MEI PARA SERVIÇO DE ALVENARIA
Construtora que contratar uma empresa MEI para executar serviços de 
alvenaria, quais impostos terá de pagar? como dever ser feito o paga-
mento? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FRACIONAR AS FÉRIAS DA EMPEGADA DOMÉSTICA
Empregador pode fracionar as férias da empregada doméstica em 2 
períodos? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO CONTRATADO PODERÁ SER REGISTRADO COMO 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO E RECEBER FIXO E COMISSÃO OU COMO 
VENDEDOR DE SEGUROS?

De acordo com a Lei nº 3.207/1957 que regulamenta as atividades de 
vendedores, viajantes ou pracistas. Na situação mencionada, o empre-
gado deve ser registrado como vendedor, pois receberá comissões.

DESCONTO DE FALTAS NA RESCISÃO
Na rescisão de contrato de trabalho com aviso indenizado, empresa 
pode efetuar o desconto das faltas e banco de horas negativas no 
aviso? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

31ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0070706-82.2012. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 31ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São 
Paulo, Dr(a). CÉSAR AUGUSTO VIEIRA MACEDO, na forma da lei, etc. FAZ SABER a BAR E 
RESTAURANTE AQUARIUM LTDA-EPP, CNPJ. 04.071.123/0001-74, na pessoa de seu 
representante legal, que Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - ECAD, lhe ajuizou uma 
ação de Procedimento Comum, objetivando seja a mesma julgada procedente, com a condenação 
da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 22.501,55 (nov/2012) pela violação de direitos 
autorais, pela execução mecânica e ao vivo de obras lítero-musicais e musicais na Casa de Shows Ré 
de agosto de 2007 até agosto de 2012, sem prévia autorização do ECAD, e ainda, a condenação da 
ré ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. 
Encontrando-se a ré em lugar ignorado, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que, no 
prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, 
a ré será considerada revel, caso em que será nomeado curador especial e dado regular 
prosseguimento ao feito. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 21 de fevereiro de 2018. 

BROKER BRASIL CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 16.944.141/0001-00

BA L A N Ç OS PATRIMONIA IS ENCERRADOS EM   (Valores em R$ Mil)

melhores estimativas do risco envolvido. e) Provisão para Imposto de renda
e Contribuição social: A provisão para o imposto de renda é constituída à
alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os
lucros que excederem R$ 240 no ano. A provisão para contribuição social
está sendo calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determi-
nados pela legislação fiscal. f) Contingências: Os passivos contingentes
são reconhecidos quando, baseado na opinião de assessores jurídicos, for
considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou administrati-
va, gerando uma provável saída de recursos para a liquidação das obriga-
ções e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente
segurança. Os ativos contingentes são reconhecidos quando a administra-
ção possui total controle da situação ou quando há garantias reais ou deci-
sões judiciais favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. g) Caixa
e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa são representados
por disponibilidades em moeda nacional e estrangeiras, e apresentam risco
insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela Corretora
para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.
Ativo Circulante 31/12/2017 31/12/2016
Disponibilidades         4.773         4.455
Caixa 94 65
Depósitos bancários 1.948 146
Moedas estrangeiras         2.731         4.244

Total de caixa e equivalentes de caixa         4.773         4.455
4. Títulos e Valores Mobiliários: Os títulos e valores mobiliários estão clas-
sificados como “Títulos Disponíveis para Venda”, demonstrados abaixo o
valor de custo, de mercado e classificação por vencimento:

          31/12/2017           31/12/2016
Valor Valor de Valor Valor de

  Vencimento do custo mercado do custo mercado
Longo Prazo
Carteira própria     5.079      5.077     4.663      4.653
Letras Financeiras De 01/09/2021
  do Tesouro  a 01/03/2023     5.079      5.077     4.663      4.653
Total     5.079      5.077     4.663      4.653
5. Operações de Câmbio 31/12/2017 31/12/2016
Ativo         3.423         9.093
Câmbio comprado a liquidar 2.807 6.210
Direito sobre vendas de câmbio 2.556 6.543
(-) Adiantamento em moeda nacional recebidos (1.940) (3.660)

Passivo         5.608         9.610
Câmbio vendido a liquidar 2.538 6.514
Obrigações por compras de câmbio 2.801 6.213
Obrigações por vendas realizadas 269 218
(-) Adiantamentos sobre contratos de câmbio - (3.335)

6. Composição de Saldos Relevantes
Ativo Circulante 31/12/2017 31/12/2016
Rendas a receber           705           381
Corretagens de câmbio a receber 653 114
Serviços prestados a receber 52 267

Diversos           240           236
Adiantamentos e antecipações 11 6
Impostos e contribuições a compensar 14 28
Devedores diversos - País 215 202

Passivo Circulante
Outras Obrigações
Sociais e estatutárias                -           196
Juros sobre capital próprio - 196

Fiscais e previdenciárias           329           492
Impostos e contribuições sobre lucro 55 103
Impostos e contribuições s/serviços terceiros 12 17
Impostos e contribuições sobre salários 82 85
Outros 180 287

Diversas         1.446         1.528
Provisão para pagamentos a efetuar 1.145 1.281
Credores diversos País 301 247

7. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social é de R$ 3.300 (R$
2.000 em 2016), representado por 3.300.000 cotas (2.000.000 cotas em
2016), totalmente integralizadas na data do balanço, por cotistas domicilia-
dos no País. Em 06 de janeiro de 2016, aprovaram o aumento de capital
social no montante de R$ 50, mediante a emissão de 50.000 novas cotas,
totalmente subscritas e integralizadas, com o valor unitário de R$ 1,00 por
cota. Este processo foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 08 de
março de 2016. Em 29 de fevereiro de 2016, aprovaram o aumento de capital
social no montante de R$ 850, mediante a emissão de 850.000 novas cotas,
totalmente subscritas e integralizadas, com o valor unitário de R$ 1,00 por
cota. Este processo foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 20 de
abril de 2016. Em 30 de janeiro de 2017, aprovaram o aumento de capital
social no montante de R$ 695, mediante a emissão de 695.500 novas cotas,
totalmente subscritas e integralizadas, com o valor unitário de R$ 1,00 por
cota. Este processo foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 10 de
fevereiro de 2017. Em 17 de março de 2017, aprovaram o aumento de capital
social no montante de R$ 305, mediante a emissão de 304.500 novas cotas,
totalmente subscritas e integralizadas, com o valor unitário de R$ 1,00 por
cota. Este processo foi homologado pelo Banco Central do Brasil em 05 de
abril de 2017. Em 12 de dezembro de 2017, aprovaram o aumento de capital
social no montante de R$ 300, mediante a emissão de 300.000 novas cotas,
totalmente subscritas e integralizadas, com o valor unitário de R$ 1,00 por
cota. Este processo está em fase de homologação pelo Banco Central do

ATIVO                                              . N E   31/12/17   31/12/16
CIRCULANTE      14.199      14.080
Disponibilidades 3.g 4.773 4.455
Relações Interfinanceiras            51              -
Créditos Vinculados - Dep. Banco Central 51 -
Outros Créditos        4.273        9.615
Carteira de câmbio 5 3.423 9.093
Rendas a receber 6 705 381
Diversos 6 240 236
(Provisão para outros créditos liq. duvidosa) (95) (95)
Outros Valores e Bens            25            10
Despesas antecipadas 25 10
NÃO CIRCULANTE          465        5.175
Realizável a Longo Prazo              -        4.653
TVM e Instrumentos Financ. Derivativos 4        5.077        4.653
Carteira própria 5.077 4.653
Investimentos 3.b              2              2
Outros investimentos 2 2
Imobilizado de Uso 3.b          452          508
Outras imobilizações de uso 812 762
(Depreciações acumuladas) (360) (254)
Intangível 3.b            11            12
Ativos Intangíveis 66 56
(Amortização acumulada)           (55)           (44)
TOTAL DO ATIVO      14.664      19.255

PASSIVO                                           . N E   31/12/17   31/12/16
CIRCULANTE       9.616     15.458
Relações Interdependencias       2.233       3.632
Recursos em transito de terceiros 2.233 3.632

Outras Obrigações       7.383     11.826
Carteira de câmbio 5 5.608 9.610
Sociais e estatutárias 6 - 196
Fiscais e previdenciárias 6 329 492
Diversas 6 1.446 1.528

PATRIMÔNIO LÍQUIDO       5.048       3.797
Capital: 7.a       3.300       2.000
De Domiciliados no país 3.300 2.000

Reservas de lucros 7.b 1.750 1.807
Ajustes de avaliação patrimonial            (2)          (10)

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO     14.664     19.255

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
2º Sem/17  31/12/17  31/12/16

Receitas de Intermediação Financeira        5.278     10.743     14.853
Resultado de operações com TVM 219 489 502
Resultado de operações de câmbio 5.059 10.254 14.351

Despesas da Intermediação Financeira           (67)             -          (78)
Prov. p/ créditos de liquidação duvidosa (67) - (78)

Resulta. Bruto da Interm. Financ. 5.211 10.743 14.775
Outras Receitas/Desp. Operacionais       (4.467)     (8.989)    (11.184)
Receitas de prestação de serviços 4.180 8.625 12.459
Despesas de pessoal (1.915) (3.702) (3.770)
Outras despesas administrativas (6.265) (12.816) (18.051)
Despesas tributárias (664) (1.358) (1.909)
Outras receitas operacionais 197 268 146
Outras despesas operacionais - (6) (59)

Resultado Operacional 744 1.754 3.591
Resultado Não Operacional - - (2)
Resultado antes da Trib. s/ o Lucro e Partic. 744 1.754 3.589
Imposto de Renda e Contribuição Social (243) (673) (1.554)
Provisão para imposto de renda (129) (362) (851)
Provisão para contribuição social (114) (311) (703)

Lucro Líq./(Prejuízo) do Exercício/Semestre 501 1.081 2.035
Juros de Capital Próprio (293) (293) (230)
Nº de cotas.....................................: 3.300.000 3.300.000 2.000.000
Lucro/(Prejuízo) por mil cotas ........R$ 151,85 327,65 1.017,58
Demonstração do Resultado Abrangente
Resultado do Semestre/Exercício 501 1.081 2.035
Resultado Abrangente 7 8 (9)

Ajustes de avaliação patrimonial 7 8 (9)
Resultado Abrangente Total 508 1.089 2.026

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Aumen. Reserv. Ajustes Lucros/

Capital  de Espec. Avaliaç. Prejuíz.
Eventos .  Realiz. Capital   Lucros Patrim. Acumul.    Total
Saldos em 01/07/17 3.000 - 1.326 (9) 580 4.897
Aj. ao vlr. de merc.
  - TVM e Derivat. - - - 7 - 7
Aum. de capital - 300 - - - 300
Lucro líq.(prej.) per. - - - - 501 501
Destinações:          -          -        424           -    (1.081)     (657)
Juros capital próprio - - - (293) (293)
Dividendos - - (364) - - (364)
Res. esp. de lucros - 788 - (788) -
Saldos em 31/12/17 3.000 300 1.750 (2) - 5.048
Mutações Período: - 300 424 7 (580) 151
Saldos em 01/01/17 2.000 - 1.807 (10) - 3.797
Reversão de reservas - - (845) - 845 -
Divid. intermediários - - - - (845) (845)
Aj. ao vlr. de merc.
  - TVM e Derivat. - - - 8 - 8
Aumento de capital 1.000 300 - - - 1.300
Lucro líq.(prej.) per. - - - - 1.081 1.081
Destinações:          -          -        788           -    (1.081)     (293)
Juros capital próprio - - - - (293) (293)
Res. esp. de lucros - - 788 - (788) -
Saldos em 31/12/17 3.000 300 1.750 (2) - 5.048
Mutações Período: 1.000 300 (57) 8 - 1.251
Saldos em 01/01/16 1.100 - 1.884 (1) - 2.983
Reversão de reservas - - (1.032) - 1.032 -
Divid. intermediários - - - - (1.032) (1.032)
Aj. ao vlr. de merc.
  - TVM e Derivativos - - - (9) - (9)
Aumento de capital 900 - (850) - - 50
Lucro líq.(prej.) per. - - - - 2.035 2.035
Destinações:          -          -     1.805           -    (2.035)     (230)
Juros capital próprio - - - - (230) (230)
Res. esp. de lucros - - 1.805 - (1.805) -
Saldos em 31/12/16 2.000 - 1.807 (10) - 3.797
Mutações Período: 900 - (77) (9) - 814

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
Fluxos de caixa das ativid. operacionais 2º Sem/17 31/12/17 31/12/16
Lucro líquido (prej.) semestre/exercício 501 1.081 2.035
Depreciações e amortizações 57 117 115
Prov. p/créditos de liquidação duvidosa 67 - 78
Provisão de impostos no resultado          243        673     1.554

         868     1.871     3.782
Variação de Ativos e Obrigações         (364) (1.655)        870
(Aum.) red. em TVM e instr. financ. deriv. 1.828 (416) (1.182)
(Aum.) redução em relações interfinanc. (51) (51) -
(Aumento) redução de outros créditos 1.376 5.342 (6.055)
(Aumento) red. de outros valores e bens 33 (15) 10
Aum.(red.) em relações interdependencias (483) (1.399) 3.632
Aumento (redução) em outras obrigações       (3.067)    (5.116)     4.465
Caixa líq. prov. das ativ. operacionais          504        216     4.652
Fluxos de caixa das atividades de invest.
Alienações de: Imobilizado de uso - - 4
Inversões em: Imobilizado de uso (14) (50) (60)
Inversões líquidas no intangível/diferido (10) (10) -
Dividendos recebidos de coligadas/controladas
Caixa líq. usado nas ativ. de investimento (24) (60) (56)
Fluxos de caixa das atividades de financ.
Recebimento pela integralização de capital 300 1.300 50
Pagamento de juros de capital próprio (293) (293) (230)
Dividendos/Lucros pagos/propostos (364) (845) (1.032)
Caixa líq. usado nas ativ. de financ. (357) 162 (1.212)
Aumento líq. de caixa e equiv. de caixa          123        318     3.384
Caixa e equivalentes de caixa
  no início do semestre/exercício 4.650 4.455 1.071
Caixa e equiv. de caixa no fim sem./exerc. 4.773 4.773 4.455

Brasil. b) Reservas Especiais de Lucros: No exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2017, foram revertidas as resevas especiais de lucros no
montante de R$ 845 (R$ 1.032 em 2016), para distribuição de lucros aos
cotistas. E, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2016 foram
revertidas as resevas especiais de lucros no montante de R$ 850 para
aumento de capital social. Em 31 de dezembro de 2017 foi destinado o
saldo de lucros acumulados para reservas especiais de lucros no montan-
te de R$ 788 (R$ 1.805 em 2016). c) Dividendos: No exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2017, foram distribuídos lucros aos cotistas no
montante de R$ 845 (R$1.032 em 2016). 8. Juros de Capital Próprio: No
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017 foram pagos juros sobre
o capital próprio no montante de R$ 293 (R$ 230 em 2016), conforme facul-
ta o artigo 9º da Lei nº 9.249/95. 9. Partes Relacionadas: a) Operações
com partes relacionadas: No exercício encerrado em 31 de dezembro de
2017, a Corretora movimentou operações com a parte relacionada Takelog
Logística de Comércio Exterior Ltda., no valor total movimentado de R$
1.753 (R$ 1.658 em 2016), gerando um ganho operacional de R$ 6 (R$ 13).
b) Remuneração do pessoal chave da administração: A remuneração total
do pessoal chave da administração para o exercício encerrado em 31 de
dezembro de 2017 foi de R$ 430 (R$ 374 em 2016) a qual é considerada
benefício de curto prazo. 10. Contingências: O processo judicial e admi-
nistrativo de natureza tributária, trabalhista e cível classificados, com
base na opinião dos assessores jurídicos, como risco de perda possível
não são reconhecidos contabilmente. Em 31 de dezembro de 2017 existiam
processos trabalhistas com risco de perda possível no montante de R$
400. 11. Gerenciamento da Estrutura de Capital: Visando o atendimento
à Resolução nº 3.988 de 30/06/2011, do Banco Central do Brasil, a
BrokerBrasil, adotou uma política de gerenciamento de capital que consti-
tui um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que assegu-
ram a adequação de capital da instituição de forma tempestiva, abrangente
e compatível com os riscos incorridos pela mesma, de acordo com a natu-
reza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a seus clientes.
12. Gerencimento de Riscos: Gestão de risco operacional: – Foram de-
senvolvidas ações visando à implementação de estrutura de gerenciamen-
to de risco operacional, em conformidade com a Resolução CMN nº 3.380,
que alcançam o modelo de gestão, o conceito, as categorias e política de
risco operacional, os procedimentos de documentação e armazenamento
de informações, e os relatórios de gerenciamento do risco operacional.
Gestão de risco de mercado: – O gerenciamento de risco é efetuado de
forma centralizada, por área Administrativa que mantém independência
com relação à mesa de operações. A BrokerBrasil encontra-se apta a aten-
der as exigências da Resolução CMN nº 3.464/07, que trata da estrutura de
gerenciamento do risco de mercado, nos prazos estabelecidos. 13.
Ouvidoria: O componente organizacional de Ouvidoria encontra-se em
funcionamento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas na
Resolução CMN nº 4.433, de 23 de julho de 2015.

MARCELO DE CLEMENTE BENVENUTI - Diretor
REINALDO DANTAS - Contador CRC 1SP 110330/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (R$ Mil)
1. Contexto Operacional: A Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda.
(“Corretora”), constituída em 30/07/2012, foi autorizada a operar pelo Banco
Central do Brasil em 11/09/2012, com prazo de duração indeterminado. A
sociedade tem por objeto social a intermediação em operações de câmbio e
a prática de operações no mercado de câmbio, e vem operando regularmente
no mercado financeiro. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As
demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
Pronunciamentos, as Orientações e Interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC, e apresentadas com as diretrizes esta-
belecidas, pelo Banco Central do Brasil, através do Plano Contábil das Ins-
tituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF. Estas informações contá-
beis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em 31/01/2018. 3. Resumo
das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração de resultado: As receitas
e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. b) Permanente:

bilizado de uso: São registrados pelo custo de aquisição e a depreciação foi
calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em considera-
ção a vida útil e econômica dos bens segundo parâmetros e taxas estabele-
cidos pela legislação tributária, sendo de 20% ao ano para “Sistema de pro-
cessamento de dados e sistema de transporte” e, de 10% ao ano para as

por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das atividades da
Corretora ou exercidos com tal finalidade, e aqueles com vida útil definida
são amortizados linearmente durante o período estimado do benefício eco-
nômico do bem. c) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo prazo:
São apresentados pelo valor de realização, incluindo quando aplicável, as
variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até a data do
balanço. d) Passivos circulantes e exigíveis a longo prazo: Demais passi-
vos circulantes e exigíveis a longo prazo - São demonstradas pelos valores
conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data
dos balanços. Provisões - Uma provisão é reconhecida no balanço quando a
BrokerBrasil possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de
um evento passado onde é provável que um recurso econômico seja reque-
rido para saldar a obrigação e os montantes envolvidos forem mensuráveis
com suficiente segurança. As provisões são registradas tendo como base as

ções contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra
forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no traba-
lho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Admi-
nistração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a rela-
tar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança
pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elabo-
ração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as “Instituição”
autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles inter-
nos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis,
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Instituição
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda
liquidar a “Instituição” ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabi-
lidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contá-
beis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria conten-
do nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não
uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasilei-
ras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto,
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econô-
micas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contá-
beis. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos

avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
São Paulo, 13 de março de 2018. Ilmos. Senhores Diretores e Cotistas da
Broker Brasil Corretora de Câmbio Ltda. São Paulo SP. Opinião: Examina-
mos as demonstrações contábeis da Broker Brasil Corretora de Câmbio
Ltda. (“Instituição”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de de-
zembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, das muta-
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício e semestre
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluin-
do o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as de-
monstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Broker
Brasil Corretora de Câmbio Ltda. em 31 de dezembro de 2017, o desempe-
nho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício e semes-
tre findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Bra-
sil, aplicáveis as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
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 intitu-
lada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contá-
beis”. Somos independentes em relação à “Instituição”, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do
Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Con-
tabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi-
ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações
que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A
administração da “Instituição” é responsável por essas outras informações
que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as
demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa respon-
sabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se
esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstra-

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representa-

relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos

adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estima-

cluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que pos-
sam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade
operacional da Instituição. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respecti-
vas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nos-
so relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Instituição

ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as corres-
pondentes 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 planejado, da
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identifi-
camos durante nossos trabalhos.

VENEZIANI AUDITORES INDEPENDENTES - CRC 2SP13744/O-1
ALCINDO TAKACHI ITIKAWA - CONTADOR CRC 1SP088652/O-9

CEVA HOLDINGS LTDA. NIRE 35.214.118.231 - CNPJ/MF nº 01.508.582/0001-84 - Ata de Reunião de Sócios em 09/03/20181. 
Data, Hora e Local: Realizada no 09/03/2018, às 11h, na sede social da Ceva Holdings Ltda., localizada na Avenida Engenheiro 
Luís Carlos Berrini, 105, conjunto 42, Sala 1, CEP 04571-010, Cidade Monções, São Paulo/SP. 2. Convocação e Presença: Foram 
dispensadas as formalidades de convocação em razão da presença de sócios representando a totalidade do capital social da Ceva 
Holdings Ltda., sociedade empresária limitada, com sede na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, conjunto 42, Sala 1, 
CEP 04571-010, Cidade Monções, São Paulo/SP, CNPJ 01.508.582/0001-84, com seu Contrato Social arquivado na JUCESP NIRE 
35.214.118.231, em 31/10/1996, e com sua 40ª e última alteração contratual registrada sob o nº 255.680/17-0, em 06/06/2017 
(“Sociedade”), a saber: (a) Ceva Logistics Headoffice B.V. (nova denominação de Ceva Logistics Holdings B.V., sucessora por 
incorporação da antiga Ceva Logistics Headoffice B.V.), sociedade organizada e existente de acordo com as leis da Holanda, 
com sede em Siriusdreef 20, 2132 WT Hoofddorp, Holanda, inscrita no CNPJ 05.716.172/0001-80, neste ato representada por seu 
procurador, o Sr. Edson Dias, brasileiro, casado, administrador, RG 8.822.170-2 (SSP-SP), CPF 981.096.778-00, com endereço 
comercial na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, 105, Conjunto 42, Sala 1, Cidade Monções - São Paulo/SP - CEP: 04571-010; 
e (b) Ceva Holdco B.V., sociedade organizada e existente de acordo com as leis da Holanda, com sede em Siriusdreef 20, 2132 WT 
Hoofddorp, Holanda, CNPJ 26.611.429/0001-09, neste ato representada por seu procurador, o Sr. Edson Dias, qualificado acima. 3. 
Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Claudia Helena Zancope Cardoso e secretariados pelo Sr. Klaus Wagner Balzano. 
4. Ordem do Dia: Os sócios se reuniram para deliberar sobre a (i) proposta de redução do capital da Sociedade, e (ii) autorização 
aos administradores da Sociedade para a prática de todos os atos necessários à efetivação da redução de capital, caso aprovada. 5. 
Deliberações: Os sócios presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, o quanto segue: I. Reduzir 
o capital da Sociedade no montante de R$55.000.000,00, nos termos do disposto no artigo 1.082, inciso II, da Lei 10.406/2002, 
conforme alterada (“Código Civil”). Decorrido o prazo legal de 90 dias, contados da data de publicação do extrato da presente ata, 
observado o disposto no parágrafo segundo do artigo 1.084 da Lei 10.406/2002, os sócios reunir-se-ão novamente para homologar 
a redução ora deliberada, alterando-se, na ocasião, os dispositivos pertinentes do Contrato Social, bem como para definir o modo 
de restituição às sócias. II. Por fim, os sócios autorizam os administradores da Sociedade a promover todos os atos necessários à 
efetivação da redução de capital ora deliberada, inclusive a publicação do extrato desta ata. Encerramento: Nada mais havendo a 
tratar, o Presidente da Mesa deu por encerrada a Reunião, lavrando-se a presente ata no livro próprio, que, depois de lida e achada 
conforme, foi aprovada em todos os seus termos, sendo assinada e rubricada em todas as suas folhas pelos sócios e pelos mem-
bros da Mesa que presidiram os trabalhos. São Paulo, 09/03/2018. Mesa: Claudia Helena Zancope Cardoso - Presidente; Klaus 
Wagner Balzano - Secretário. Sócias: Ceva Logistics Headoffice B.V. - p.p. Edson Dias. Ceva Holdco B.V. - p.p. EDSON DIAS. 

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZAVEL L. PRAZO      3.890
DISPONIBILIDADES      1.832
APLICAÇÕES INTERF. LIQUIDEZ      1.024

Poupança    1.024
OUTROS CRÉDITOS         997

Câmbio Comprado a Liquidar    312
Rendas a Receber     164
Diversos    530
PDD - 9

OUTROS VALORES E BENS           37
Despesas Antecipadas   37

PERMANENTE           22
IMOBILIZADO DE USO   22

TOTAL  ATIVO   3.912

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL LONGO PRAZO      1.386
RELAÇÕES INTERDEPENDÊNCIAS         198

Ordens de pagamento em M.E.    198
OUTRAS OBRIGAÇÕES      1.188

Câmbio Vendido a Liquidar    349
Obrig. Compra de Câmbio    48
Fiscais e Previdenciárias    563
Diversas    228

PATRIMÔNIO LÍQUIDO      2.688
Capital Social     418
Reservas de Lucros   2.270

CONTAS DE RESULTADO       - 162
Receitas Operacionais     338
(Despesas Operacionais)   - 500

TOTAL  PASSIVO    3.912

J. ALVES  CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ (MF) 69.078.350/0001-77

BALANCETE PATRIMONIAL - Em 28 de Fevereiro de 2018

JOSÉ APARECIDO CASSIANO ALVES - Diretor Presidente
SANDRA REGINA ALVES CLAUDIO - Diretora Administrativa

VALDEMIR SOPRANI  - Contador
CRC: 1SP088327/O-0

Construtora Toda do Brasil S/A.
CNPJ/MF nº 43.362.441/0001-46 - NIRE nº 35300059417

Ata Assembleia Geral Extraordinária realizada 26/02/2018
Data e Hora: 26/02/2018 às 10 horas. Local: Sede social à Rua Manoel da Nóbrega, 1280 - 3º andar 
- São Paulo - SP. Presença: Acionistas, representando a totalidade do Capital Social. Publicações: 
Dispensada,  consoante o disposto  no  parágrafo  4º do  Artigo  124,  Lei  nº 6.404/76. Mesa Diretora: 
Presidente, Sr. Masatoshi Okuchi, Secretário, Sr. Hidemasa Goto. Ordem do Dia e Deliberações: 
Aprovada a eleição do novo Diretor-Presidente, Sr. Naohiko Imagawa, japonês, casado, comerciário, 
RNE nº G114066-V e CPF nº 237.794.798-00, residente a Rua Abílio Soares, 509 – Apto.93 – Vila 
Mariana – São Paulo – SP, atual Diretor Vice-Presidente em substituição ao Sr. Masatoshi Okuchi, 
RNE nº. G096873-P e CPF/MF nº 237.609.848-35, residente a Rua José Antonio Coelho, 103 – Apto 
154 – Vila Mariana - São Paulo – SP, que a pedido de nossa matriz no Japão, está retornando aquele 
país para assumir novos compromissos. O mandato do novo Diretor Presidente, será o mesmo prazo 
dos Diretores conforme Estatutos Sociais, com mandato de 02 anos, a vencer-se por ocasião da AGO 
de 2019, conservando entretanto em exercício até a posse dos seus sucessores. O Diretor-Presiden-
te ora eleito declara ainda, sob as penas da lei, que não está impedido de exercer a administração 
da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os 
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime 
falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, 
contra o sistema financeiro nacional, contra normas da defesa da concorrência, contra as relações de 
consumo, fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, franqueada a pa-
lavra a quem dela quisesse fazer uso e como ninguém se manifestou, suspenderam-se os trabalhos 
pelo tempo necessário para a lavratura da presente ata. Reaberta, esta foi lida, aprovada e assinada 
por todos os presentes. aa) Toda Corporation, representada pelo seu procurador Sr. Masatoshi Oku-
chi, Sr. Masatoshi Okuchi, Sr. Hidemasa Goto e Sr. Naohiko Imagawa. Declaramos estar conforme 
original lavrada em livro próprio. São Paulo, 26 de Fevereiro de 2018. Masatoshi Okuchi - Presidente, 
Hidemasa Goto - Secretário e Sr. Naohiko Imagawa - Diretor Presidente eleito. Jucesp - Registro sob 
o nº 134.191/18-3 em 15/03/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

INSTITUTO CULTURAL DE INTEGRAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA GRUPO O RESGATE

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária
Convoca todos os associados a participarem da Assembléia Geral Ordinária nos
termos do Estatuto Social, que se realizará na Rua da Abolição nº 177, Bela Vista,
São Paulo - SP, no dia 27 de março de 2018, às 15:00h em primeira convocação e, não
havendo quorum, às 16:00h em segunda convocação, com qualquer número de inte-
grantes presentes, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Apreciar e
deliberar sobre o orçamento de receitas e despesas para o exercício de 2018.

São Paulo, 22 de março de 2018.
Shirley Leal Alves, Coordenadora Presidente.

INSTITUTO CULTURAL DE INTEGRAÇÃO,
DESENVOLVIMENTO E CIDADANIA GRUPO O RESGATE

Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária
Convoca todos os associados a participarem da Assembléia Geral Ordinária nos
termos do Estatuto Social, que se realizará na sua sede localizada na Rua da Aboli-
ção nº 177, Bela Vista, São Paulo - SP, no dia 27 de março de 2018, às 14:00h em
primeira convocação e, não havendo quorum, às 14:30h em segunda convocação,
com qualquer número de integrantes presentes, a fim de deliberar sobre a seguinte
ordem do dia: 1) Leitura do Balanço Patrimonial referente ao ano de 2017; 2) Apreciar
e deliberar o Relatório da Diretoria e as contas da gestão financeira do ano de 2017.

São Paulo, 22 de março de 2018.
Shirley Leal Alves, Coordenadora Presidente.

TORP ANAPOLIS SPE INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ nº 13.762.733/0001-05

Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 2927 - 9º andar - São Paulo/SP - CEP: 01452-000
Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31/12/2017 e 31/12/2016 (Em Reais)

Balanço Patrimonial 2017 2016
Ativo/Ativo Circulante 1.350.380,18 1.054.419,25
Caixa e Equivalentes de Caixa 99.940,18 54.419,25
Clientes 14.455,06 –
Estoques 1.235.544,94 1.000.000,00
Outros Créditos 440,00 –

Ativo não Circulante – 2.050.590,67
Investimentos – 2.050.590,67

  
Total do Ativo 1.350.380,18 3.105.009,92

Balanço Patrimonial 2017 2016
Passivo/Passivo Circulante 4.840,00 875,60

Obrigações Tributárias – –
Fornecedores – –
Outras Obrigações 1.200,00 875,60
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias 3.640,00 –

Passivo não Circulante 1.301,13 1.301,13
Passivo Exigível a Longo Prazo 1.301,13 1.301,13

Patrimônio Líquido 1.344.239,05 3.102.833,19
Capital Social 300.000,00 300.000,00
Reserva de Capital 951.000,00 951.000,00
Reserva Legal 60.000,00 60.000,00
Reserva de Lucro 33.239,05 1.791.833,19

Total do Passivo 1.350.380,18 3.105.009,92

Demonstração do Resultado 2017 2016
Receitas (Despesas) Operacionais
(–) Administrativas e Gerais (80.144,29) (61.491,06)
(+/–) Outras Receitas (Despesas) – 0,03

Resultado Operacional antes das
 Participações Societárias e do Resultado
  Financeiro (80.144,29) (61.491,03)
Resultado de Participações Societárias
(+/–) Equivalência Patrimonial (1.677.415,67) (92.507,54)

Resultado Financeiro
(+) Receitas Financeiras – 12.213,91
(–) Despesas Financeiras (63,58) (1.109,29)

Resultado Operacional (1.757.623,54) (142.893,95)
Resultado antes do I.R.P.J e C.S.L.L (1.757.623,54) (142.893,95)
Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício (1.757.623,54) (142.893,95)

As demonstrações financeiras devem ser lidas em conjunto 
com as Notas ExplicativasDemonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capital 

Social
Reserva 

de Capital
Reserva 

Legal
Reserva de 

Lucros Disponíveis
Patrimônio 

Líquido
Saldos em 31 de Dezembro de 2015 300.000,00 951.000,00 60.000,00 2.222.995,57 3.533.995,57
Lucros Distribuídos – – – (288.268,43) (288.268,43)
Resultado do Exercício – – – (142.893,95) (142.893,95)
Saldos em 31 de Dezembro de 2016 300.000,00 951.000,00 60.000,00 1.791.833,19 3.102.833,19
Lucros Distribuídos – – – (970,60) (970,60)
Resultado do Exercício – – – (1.757.623,54) (1.757.623,54)
Saldos em 31 de Dezembro de 2017 300.000,00 951.000,00 60.000,00 33.239,05 1.344.239,05

As demonstrações financeiras devem ser lidas em conjunto com as Notas Explicativas

As demonstrações financeiras devem ser lidas em conjunto com as Notas Explicativas

2017 2016
Atividades Operacionais
(=) Resultado do Período (1.757.623,54) (142.893,95)
(–) Aumento de Clientes (14.455,06) –
(–) Aumento de Outros Créditos (440,00) –
(–) Aumento de Estoques (235.544,94) –
(–) Redução de Obrigações Tributárias – (174,24)
(+) Aumento de Obrigações Trabalhistas e 
Previdenciárias 3.640,00 –
(+) Aumento de Outras Obrigações 324,40 130,60

= Caixa Líquido das Atividades
 Operacionais (2.004.099,14) (142.937,59)
Atividades de Investimento
(+) Redução de Investimentos 2.050.590,67 441.324,35

= Caixa Líquido das Atividades de
 Investimento 2.050.590,67 441.324,35
Atividades de Financiamento
(+) Aumento de Passivo Exigível a Longo
 Prazo – –
(–) Valor de Lucros Distribuídos (970,60) (288.268,43)

= Caixa Líquido das Atividades de
 Financiamento (970,60) (288.268,43)
(+) Aumento de Caixa e Equivalentes
 de Caixa 45.520,93 10.118,33

Saldo inicial de Caixa e Equivalentes
 de Caixa 54.419,25 44.300,92
Saldo Final de Caixa e Equivalentes
 de Caixa 99.940,18 54.419,25

As demonstrações financeiras devem ser lidas em conjunto 
com as Notas Explicativas

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto

Notas Explicativas - Exercício 2017
1. Contexto Operacional: A empresa Torp Anapolis SPE Investimen-
tos S.A. é uma Sociedade Anônima aberta em 05/08/2011 com objetivo 
de prestar serviços de Incorporação de empreendimentos imobiliários.  
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações 
contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem as dispo-
sições contidas nas Leis 6.404/76, 11.638/07 e 11.941/09 e nas normas 
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Não houve transações 
no patrimônio líquido, em todos os aspectos relevantes, que ocasionassem 
ajustes que pudessem compor a demonstração de resultados abrangentes. 
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: As seguintes principais 
práticas contábeis foram adotadas para a elaboração das demonstrações 
contábeis: (a) Moeda Funcional e de Apresentação: As demonstrações 
contábeis são apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Entida-
de. Todas as informações financeiras divulgadas nas demonstrações contá-
beis estão apresentadas em reais, exceto quando indicado de outra forma. 
(b) Estimativas Contábeis: Na elaboração das demonstrações contábeis, 
é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e 
outras transações. Avaliações de ativos financeiros pelo seu valor justo e 
pelo método de ajuste a valor presente, análise de risco na determinação 
da provisão para créditos de difícil liquidação, assim como análise dos de-
mais riscos na determinação das demais provisões necessárias para pas-
sivos contingentes, provisões tributárias e outras similares. Por serem es-
timativas é possível que os resultados reais possam apresentar variações. 
(c) Ativos Financeiros e Passivos Financeiros: A empresa possui ins-
trumentos financeiros não derivativos como contas a receber, outros rece-
bíveis, caixa e equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e outras 
dívidas. A empresa não efetuou transações envolvendo instrumentos finan-
ceiros para fins de reduzir seu grau de exposição a riscos de mercado, de 
moeda e taxas de juros. Não foram desenvolvidas transações envolvendo 
instrumentos financeiros com o objetivo de especulação. Em atendimento  
à Deliberação CVM nº 566, de 17 de dezembro de 2008, que aprovou  

o Pronunciamento Técnico CPC 14, e à Instrução CVM nº 475, de 17 de de-
zembro de 2008, a empresa efetuou uma avaliação de seus instrumentos 

-
tidas até seu vencimento. São avaliadas pelo custo, acrescidas dos rendi-

-
ceber: decorrem diretamente das operações da empresa, são classificadas 
como mantidas até o vencimento, e estão registradas pelos valores origi-
nais, sujeitos a provisão para perdas e ajuste a valor presente, quando apli-
cável. A empresa não possuía saldos de ativos financeiros mantidos para 
negociação ou designado ao valor justo através de lucros e perdas em 31 
de dezembro de 2017. (d) Apuração do Resultado: O resultado das ope-
rações é apurado em conformidade com o regime de competência. 4. Ativo: 
4.1 Caixa e Equivalentes de Caixa: Correspondem aos valores de Caixa, 
depósitos bancários de livre movimentação e investimentos que possam 
ser sacados a qualquer momento com riscos insignificativos de alterações 
de valor. As Aplicações Financeiras referem-se a operações com resgate,  
que estão demonstradas pelo montante investido acrescido dos rendimen-
tos auferidos até a data dos Balanços, líquidos do IRRF, a valores não  
superiores aos de realização. Assim representados: 2017 2016
Caixa 1.000,00 1.000,00
Banco 98.940,18 53.419,25

99.940,18 54.419,25
Registram todos os créditos decorrentes de operações comerciais com 
clientes e com terceiros que sejam passíveis de recebimento. 4.2 Estoque: 
Os estoques estão registrados ao custo de aquisição, e seu saldo é apura-
do pelo preço médio de compra.

2017 2016
Estoques Imobiliários 1.235.544,94 1.000.000,00

1.235.544,94 1.000.000,00
5. Passivo: 5.1 Passivo Circulante: O Passivo Circulante está composto 
por valores referentes às Obrigações Legais da empresa, as quais repre-
sentam as saídas de recursos, acrescidos, quando aplicável, dos encargos 
monetários incorridos. 5.2 Passivo não Circulante: Está composto por  

São Paulo, 31 de dezembro de 2017
Luiz Martinez Neto - Empresário - CPF nº 105.053.148-51

Marcelo Antonio Garuti Maurício - Contador - CRC nº 1SP133.584/O-9

valores referentes a Obrigações Legais da empresa, as quais representam 
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo. 6. Patrimônio Líquido: 6.1 
Capital Social: O capital social da empresa é de R$ 300.000,00 totalmen-
te subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional. 7. Regime de 
Tributação: No exercício de 2017 a empresa estava enquadrada no Lucro 
Presumido.

24ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0195431-80.2011. 
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 24ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). Tamara Hochgreb Matos, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) LUCIOLA ZVARICK SOARES, 
CPF 100.124.968-20, que ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SÃO PAULO, ajuizou-lhe uma ação de 
Procedimento Sumário, objetivando condenar a requerida ao pagamento R$ 7.645,58 (Set/2012), 
bem como á custas processuais, honorários e demais cominações legais, oriundos das mensalidades 
referentes á prestação de serviços educacionais vencidas e não pagas. Estando a requerida em lugar 
ignorado, foi deferida a sua CITAÇÃO por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
conteste, sob pena de ser considerada revel, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato 
formuladas pela Requerente (Art. 344 do NCPC), sendo nomeado curador especial em caso de revelia 
(art. 257 §- IV). 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 novembro de 2017. 

1ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000089-60.2015. 
8.26.0008. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de 
São Paulo, Dr(a). Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
CONSÓRCIO TRÓLEBUS ARICANDUVA LTDA, CNPJ 05.065.744/0001-08, na pessoa de seu 
representante legal, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de VRG - 
LINHAS AÉREAS S/A (VARIG), objetivando a condenação da requerida ao pagamento de R$ 
193.194,21, referente a dívida trabalhista proveniente do processo 0084800- 11.2002.5.02.0001, que 
tramitou perante a 01ª Vara do Trabalho de São Paulo. Encontrando-se a requerida 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 úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente 
resposta. Não sendo contestada a ação, a requerida será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1006871-14.2014.8.26. 0010 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ªVC, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de SP, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Charles Fernandes Marques, Brasileiro, RG 21.116.769-1, CPF
163.095.088-22, e Heloisa Lea Fernandes Marques, Brasileiro, RG 5735349, CPF 115.770.858-76, que
lhe foi proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Sociedade Beneficente São Camilo,
CNPJ 60.975.737/0002-32, objetivando o recebimento da quantia de R$ 15.206,90, referente à
prestação de serviços médico-hospitalares. Considerando que os requeridos encontram-se em lugar
ignorado, ficam os mesmos, por meio do presente Edital, Citados para os termos e atos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo de 20 (vinte) do
presente edital, apresentem respostas. Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados reveis,
caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, publicado na forma da
lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 13 de março de 2018.                   (22 e 23)
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