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SEXTA-FEIRA, 23 DE MARÇO DE 2018

ADMITIR FUNCIONÁRIO COMO SÓCIO
Empresa pode admitir funcionário como sócio antes de demiti-lo, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA PODE ABATER SALDO DO BANCO DE HORAS DURANTE O 
CUMPRIMENTO DE AVISO PRÉVIO TRABALHADO?  

As horas extras não compensadas ou horas negativas, caso sejam 
constatadas, devem ser pagas na rescisão do contrato de trabalho e 
remuneradas com acréscimo de 50% no mínimo, como determina o art. 
7° da CF, inciso XVI, no entanto, verificar se existe previsão no acordo de 
banco de horas firmado com o sindicato para a adoção do referido “aba-
timento”, o que é pouco provável devido à natureza jurídica do evento.

PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO
O pagamento mensal de ajuda de custo em folha de pagamento deve 
ser tributado pelo IRRF, qual a base legal? Saiba mais acessando a 
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

DEFINIÇÃO DE CARGO DE CONFIANÇA
Funcionário no cargo de supervisão deve receber acréscimo de 40% de 
gratificação de função, esse valor precisa ser desmembrado na folha, 
pode ser variável? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

COM A REFORMA TRABALHISTA AS FÉRIAS NÃO PODEM INICIAR 2 
DIAS ANTES DE FERIADO E DE REPOUSO SEMANAL REMUNERADO?

As férias com base no art. 134, § 2º da CLT, somente podem 
iniciar até quinta-feira.

PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO DO eSOCIAL
Qual o prazo para implantação do eSocial nas empresas prestadoras 
de serviços, qual a base legal? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

Azienda Empreendimentos Ltda.
CNPJ/MF nº 58.493.271/0001-06  –  NIRE 35219546559

Extrato da 9ª Alteração e Consolidação do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados: Fernando de Almeida Nobre Neto, brasi-
leiro, natural de São Paulo/SP, nascido em 28/03/1951, casado pelo regime de separação total de 
bens, advogado, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Butantã nº 461, 5º andar, sala 51, Pinheiros - CEP 05424-140, portador da carteira de identidade RG 
nº 3.931.092-9-SSP/SP, expedida em 08/05/2013, inscrito no CPF/MF sob nº 002.936.448-53; Eliza 
Corrêa de Almeida Nobre, brasileira, natural de São Paulo/SP, nascida em 27/03/1996, solteira, es-
tudante, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Butantã 
nº 461, 5º andar, conjunto 51, Pinheiros - CEP 05424-140, portadora da cédula de identidade RG 
nº 37.461.580-9-SSP/SP, expedida em 16/06/2012, inscrita no CPF/MF 230.992.368-02; e Francisco 
Fernando Corrêa de Almeida Nobre, brasileiro, natural de São Paulo/SP, nascido em 18/09/1997, 
solteiro, estudante, com endereço comercial na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua 
Butantã nº 461, 5º andar, conjunto 51, Pinheiros - CEP 05424-140, portador da cédula de identidade RG 
nº 37.461.581-0-SSP/SP, expedida em 16/06/2016, inscrito no CPF/MF nº 230.992.378-84, únicos sócios 
da sociedade empresária limitada denominada Azienda Empreendimentos Ltda., com sede na cidade 
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Butantã nº 461, 5º andar, sala 51, Pinheiros - CEP 05424-
140, inscrita no CNPJ/MF sob nº 58.493.271/0001-06, com contrato social registrado no 1º Cartório de 
Registro Civil das Pessoas Jurídicas sob nº 103.122, em 28/01/1988, alteração contratual de 11/10/2004, 
arquivada na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35219546559, em 04/11/2004 e úl-
tima alteração contratual arquivada na mesma Junta sob nº 38.808/18-3 em 17/01/2018, têm entre si 
certo e ajustado o que segue: I. Protocolo e Justifi cação de Incorporação - 1.1. Foi aprovado o 
Protocolo e Justifi cação de Incorporação fi rmado em 14/02/2018 entre esta Sociedade e as empresas 
FF Nobre Participação e Empreendimentos Ltda., com sede na cidade de São Paulo, Estado de São 
Paulo, na Rua Butantã nº 461, 5º andar, conjunto 52, sala 02, Pinheiros - CEP 05424-140, inscrita no 
CNPJ/MF sob nº 09.095.519/0001-75, com contrato social de constituição arquivado na JUCESP sob 
NIRE 35221712231, em 10/09/2007 (“FF Nobre”) e Eli Nobre Participação e Empreendimentos Ltda., 
com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Butantã nº 461, 5º andar, conjunto 
52, sala 01, Pinheiros - CEP 05424-140, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.095.533/0001-79, com contrato 
social de constituição arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob NIRE 35221712223, 
em 10/09/2007 (“Eli Nobre”), mediante versão do patrimônio líquido das incorporadas, com base nos ba-
lanços patrimoniais levantados em 15/01/2018, documentos esses que, para todos os fi ns e efeitos de 
direito, fazem parte integrante do presente instrumento. II. Nomeação da Empresa Avaliadora - 2.1. Foi 
ratifi cada a nomeação da empresa Aleixo & Associados - Consultores Contábeis S/S Ltda., inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 08.932.666/0001-90 e no CRC sob o nº 2SP024584/O-4, com sede na Avenida 
Sagitário, nº 138, 5º andar, conjunto 511, Edifício City, Alphaville Conde II, Barueri/SP, CEP 06473-073, 
para proceder às avaliações dos patrimônios líquidos das sociedades incorporadas. III. Laudo de 
Avaliação - 3.1. Foram aprovados os Laudos de Avaliações dos Patrimônios Líquidos das sociedades 
incorporadas, datados de 14/02/2018, os quais concluíram que o valor do patrimônio líquido das em-
presas FF Nobre e Eli Nobre, apurado com base nos Balanços Patrimoniais levantados em 15 de janeiro 
de 2018, correspondem, naquela data ao valor total de R$ 2.708.288,30, sendo: (i) de R$ 1.521.396,52 
correspondente à FF Nobre Participação e Empreendimentos Ltda. e (ii) R$ 1.186.891,78 correspon-
dente à Eli Nobre Participação e Empreendimentos Ltda. IV. Incorporação - 4.1. Foi aprovada a incor-
poração, por esta Sociedade, das empresas FF Nobre Participação e Empreendimentos Ltda. e Eli 
Nobre Participação e Empreendimentos Ltda., nos termos do Protocolo e Justifi cação de Incorporação 
fi rmado em 14/02/2018, fi cando o administrador da Sociedade autorizado a tomar todas as providên-
cias necessárias à efetivação da incorporação, assinando todos os documentos que se fi zerem neces-
sários ao cabal cumprimento de todos os termos e condições do referido Protocolo. V. Aumento do 
Capital Social - 5.1. O capital social da Sociedade, totalmente integralizado em moeda nacional, bens 
e direitos, de R$ 12.706.555,00, é aumentado para R$ 15.414.842,00, ou seja, uma elevação no valor de 
R$ 2.708.287,00, subscrito e integralizado neste ato mediante versão do patrimônio líquido das incorpora-
das, sendo: (i) R$ 1.521.396,52 correspondente ao patrimônio líquido da FF Nobre; e (ii) R$ 1.186.891,78 
correspondente ao patrimônio líquido da Eli Nobre. 5.2. O valor de R$ 1,30, correspondente à soma dos 
patrimônios líquidos das Incorporadas foi desconsiderado para fi ns de arredondamento do capital so-
cial. 5.3. Em consequência do aumento de capital social acima mencionado, o caput da cláusula 5ª do 
contrato social da Sociedade passa a vigorar com a seguinte redação. Cláusula 5ª - O capital social, 
totalmente subscrito e integralizado, em moeda corrente nacional, bens e direitos, é de R$ 15.414.842,00, 
dividido em 15.414.842 quotas, do valor nominal de R$ 1,00 cada uma, assim distribuídas entre os sócios: 
Sócio: Fernando de Almeida Nobre Neto; Nº de Quotas: 15.186.208; Valor em R$: R$ 15.186.208,00; 
%: 98,52; Sócio: Francisco Fernando Corrêa de Almeida Nobre; Nº de Quotas: 118.178; Valor em 
R$: R$ 118.178,00; %: 0,77; Sócia: Eliza Corrêa de Almeida Nobre; Nº de Quotas: 110.456; Valor em 
R$: R$ 110.456,00; %: 0,71; Total: Nº de Quotas: 15.414.842; Valor em R$: 15.414.842,00; %: 100,00. 
VI. Extinção das Incorporadas - 6.1. Em consequência da incorporação fi cam extintas as empresas FF 
Nobre Participação e Empreendimentos Ltda. e Eli Nobre Participação e Empreendimentos Ltda., 
as quais, a partir da presente data, passam a ser sucedidas por esta Sociedade, para todos os fi ns e 
efeitos de direito. VII. Consolidação do Contrato Social - 7.1. Ficam ratifi cadas e em pleno vigor todas 
as demais cláusulas do contrato social que não foram alteradas na presente alteração contratual. São 
Paulo, 14 de fevereiro de 2018. Fernando de Almeida Nobre Neto - Sócio e Administrador; Francisco 
Fernando Corrêa de Almeida Nobre - Sócio; Eliza  Corrêa de Almeida Nobre - Sócia. Testemunhas: 
1. Thais Kawakami Farac - RG: 29.827.563-6/SSP-SP - CPF: 299.479.898-01; 2. Alexsandra C. O. Pereira - 
RG: 26.557.930-2/SSP-SP - CPF: 257.346.258-76. JUCESP - Certifi co o registro sob nº 111.077/18-7, em 
06/03/2018. (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

ATIVO 2017 2016
Caixa e Equivalentes de Caixa .......................... 42 -
Outros Valores ..................................................... 147 -
Clientes ................................................................ - -
Estoques .............................................................. - -
Outros Creditos ................................................... 6 -

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE ........................ 195 -
Investimentos ...................................................... 2.582 320
Empresas Coligadas ...........................................  409 -
Clientes Diversos ...............................................  - -
Outros Ativos ...................................................... - -

TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE ............... 2.991 320
Imobilizado ........................................................... - -
Intangível ............................................................ - -

- -

TOTAL DO ATIVO PERMANENTE ....................... - -

TOTAL DO ATIVO ................................................. 3.186 320

PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO 2017 2016
Fornecedores ....................................................... 16 -
Empréstimos e Financiamentos ......................... - -
Obrigações Trabalhistas ..................................... 5 -
Obrigações Tributárias ........................................ 2 -
Outros Passivos ................................................. - -
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE ................... 23 -
Empréstimos e financiamentos .......................... - -
AFAC-Adto Futuro Aumento de Capital ............. - -
Debitos de Pessoas Ligadas .............................. 536 321
Outros Valores de Longo Prazo ........................... 79 -
TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE .......... 615 321
PATRIMÔNIO LÍQUIDO .......................................
Capital Social ...................................................... 1.000 1.000
(-) Capital a Integralizar ....................................... (1.000) (1.000)
Prejuízos Acumulados ......................................... (454) (1)
Outras Contas do PL .......................................... 3.002 -
TOTAL DO PATRIMONIO LIQUIDO .................... 2.548 (1)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.186 320

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016
(em milhares de reais)

Capital Capital Adiantamento p/
Social Social a  Aumento de Reservas Resultados

Integralido Integralizar Capital  de Lucros Acumulados Total
Em 31 dezembro de 2016 ............................... 1.000 (1.000) - - (1) (1)
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital .... - - 3.002 - - 3.002
Aumento de capital ........................................... - - - -  - -
Resultado do Exercício ..................................... - - -   -  (453) (453)
Em 31 dezembro de 2017 ............................... 1.000 (1.000 3.002 - (454) 2.548

Demonstração da movimentação dos Lucros Acumulados
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(em milhares de reais) Pierre Carneiro Ribeiro Schurmann
Diretor

Ronaldo Nunes Faria
Contador

CRCMG - 18.971/O-2

Diretoria

Balanços patrimoniais
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (em milhares de reais)

Demonstrações de resultado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(em milhares de reais)

BOSSA NOBOSSA NOBOSSA NOBOSSA NOBOSSA NOVVVVVA INVESTIMENTA INVESTIMENTA INVESTIMENTA INVESTIMENTA INVESTIMENTOS E OS E OS E OS E OS E ADMINISTRAÇÃO SADMINISTRAÇÃO SADMINISTRAÇÃO SADMINISTRAÇÃO SADMINISTRAÇÃO S.A..A..A..A..A.
CNPJ: 13.568.149/0001-13
BALANÇO PATRIMONIAL

2017 2016
Receita líquida de vendas e serviços ....................... - -
Custo das vendas e serviços .................................... - -
Lucro bruto ............................................................... - -
Despesas comerciais, administrativas e gerais ........ (449) (1)
Resultado com Equivalencia Patrimonial ................... - -
Despesas Tributárias .................................................. (3) -
Outras receitas e despesas operacionais .................. - -
Lucro antes dos tributos sobre o lucro ............... (452) (1)
Imposto de Renda e Contribuição Social ................... (1) -
Resultado do Exercício ........................................... (453) (1)

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e 2016

(em milhares de reais)
2017 2016

Das atividades operacionais
Resultado do exercício ............................................ (453) (1)
Ajustes para os itens que não afetam o caixa

Depreciação e amortização ..................................... - -
Resultado na venda/baixa de ativo imobilizado ...... - -
Reversão para provisão para devedores duvidosos - -
(Reversão) provisões para contingências .............. - -

Decréscimo (acréscimo) em ativos
Investimentos ........................................................... (2.262) (320)
Clientes ..................................................................... - -
Credito de Pessoas Ligadas .................................... (409) -
Tributos a recuperar ................................................. - -
Depositos judiciais ................................................... - -
Outros Valores .......................................................... (154) -

(Decréscimo) acréscimo em passivos
Fornecedores ............................................................ 16 -
Obrigações trabalhistas e Tributárias ...................... - -
Tributos a pagar ........................................................ - -
Adiantamento de clientes ......................................... - -
Outros Valores .......................................................... 87 -
Ingresso de empréstimos ........................................ 536 -
Aumento de capital ................................................... - -
Adiantamento para futuro aumento de capital ........ 3.002 -
Debitos de Pessoas Ligadas ................................... (321) 321

Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 42 -
Caixa e equivalentes de caixa
No inicio do exercício .................................................. -
No final do exercício ................................................... 42 -
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 42 -

2017 2016
Saldo Inicial dp Exercicio ............................... (1) (1)

(-) Prejuizo liquido do exercicio ........................ (453) -
Saldo Final do Exercicio ................................. (454) (1)

Senhores acionistas,
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à
publicação dos balanços patrimoniais, das demonstrações do resultado,
das demonstrações de mutação do patrimônio líquido, das demonstrações
da movimentação do lucro acumulado e das demonstrações do fluxo de

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – EXERCÍCIO 2017
caixa referente aos exercícios findos de 31 de dezembro de 2017 e de 31
de dezembro de 2016.

São Paulo, 21 de março de 2018.
A Diretoria

YERANT S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSYERANT S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSYERANT S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSYERANT S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOSYERANT S/A - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
CNPJ nº. 01.924.030/0001-57

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. O Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstrações Financeiras, acompanhado das Notas Explicativas
esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade, no exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer outros esclarecimentos que
julgarem necessários. São Paulo, 22 de janeiro de 2018 A Diretoria

 Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais
Ativo       31.12.2017       31.12.2016
Circulante
Disponibilidades 29.795,28 10.105,21
Títulos de Renda Fixa 35.163.137,33 46.883.383,68
Contas à Receber 92.737,00 103.684,46
Total do Ativo Circulante 35.285.669,61 46.997.173,35
Não Circulante
Realizável à Longo Prazo 90.236.605,65 90.232.125,88
Imóveis 88.003.027,94 87.998.548,17
Impostos à Recuperar 1.024.633,68 1.024.633,68
Depósitos Judiciais 1.208.944,03 1.208.944,03
Permanente
Imobilizado 30.106,76 584.664,07
Móveis e Utensílios 110.020,38 109.420,38
Sistema de Processamento de Dados 5.458,26 5.458,26
Veículos - 995.479,94
Instalações 37.470,07 37.470,07
( - ) Depreciações Acumuladas (122.841,95) (563.164,58)
Total do Ativo Não Circulante 90.266.712,41 90.816.789,95
Total do Ativo 125.552.382,02 137.813.963,30

Passivo e Patrimônio Líquido       31.12.2017       31.12.2016
Circulante
Contribuições e Encargos a Recolher 81.301,86 74.533,28
Impostos à Pagar 143.444,76 130.689,32
Provisão para Pagamento de Férias 12.359,46 109.590,92
Provisão para Imposto de Renda 482.048,23 563.257,60
Provisão para Contribuição Social 224.518,40 308.268,09
Dividendos à Pagar 5.927.798,14 -
Total do Passivo Circulante 6.871.470,85 1.186.339,21
Não Circulante
Patrimônio Líquido
Capital Social 76.000.000,00 76.000.000,00
Reserva Legal 15.608.015,82 15.608.015,82
Outras Reservas 491.935,10 491.935,10
Reserva de Lucros 26.580.960,25 44.527.673,17
Total do Patrimônio Líquido 118.680.911,17 136.627.624,09
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 125.552.382,02 137.813.963,30

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado
 em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

Receita Operacional Bruta       31.12.2017       31.12.2016
Receitas de Locação de Imóveis 35.431.415,86 41.260.393,92
Lucro Bruto 35.431.415,86 41.260.393,92
Despesas e Receitas Operacionais
Despesas Administrativas
  e Encargos Sociais (3.265.538,30) (3.433.566,59)
Despesas Financeiras (812,38) -
Despesas Tributárias (1.294.670,44) (1.507.414,01)
Despesas Imobiliárias (943.545,20) (530.282,14)
Outras Despesas Administrativas (1.732.139,61) (1.298.180,48)
Depreciações (123.181,91) (193.600,01)
Outras Despesas (4.359,78) (118,52)
Receitas Diversas 180,62 -
Receitas Financeiras 4.774.439,52 7.868.733,92
Resultado das Despesas
  e Receitas Operacionais (2.589.627,48) 905.572,17
Lucro Antes do Imposto de Renda
  e da Contribuição Social 32.841.788,38 42.165.966,09
Provisão para Contribuição Social (1.450.140,59) (1.896.485,40)
Provisão para Imposto de Renda (4.004.168,30) (5.244.015,00)
Lucro Após o Imposto de Renda
  e a Contribuição Social 27.387.479,49 35.025.465,69
Reserva Legal - (1.751.273,28)
Saldo à Disposição da Diretoria 27.387.479,49 33.274.192,41

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

Mutações do Capital Reserva Outras Reservas
Patrimônio Líquido            Social            Legal        Reservas         de Lucros               Totais
Saldo em 31.12.2015 76.000.000,00 13.856.742,54 491.935,10 36.314.391,18 126.663.068,82
(-) Dividendos Pagos - - - (24.220.910,42) (24.220.910,42)
(-) Participação da Diretoria - - - (840.000,00) (840.000,00)
Lucro Líquido do Exercício - - - 35.025.465,69 35.025.465,69
(-) Reserva Legal - 1.751.273,28 - (1.751.273,28) -
Saldo em 31.12.2016 76.000.000,00 15.608.015,82 491.935,10 44.527.673,17 136.627.624,09
(-) Dividendos Pagos - - - (44.494.192,41) (44.494.192,41)
(-) Participação da Diretoria - - - (840.000,00) (840.000,00)
Lucro Líquido do Exercício - - - 27.387.479,49 27.387.479,49
Saldo em 31.12.2017 76.000.000,00 15.608.015,82 491.935,10 26.580.960,25 118.680.911,17

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 - Em Reais

      31.12.2017       31.12.2016
Atividades Operacionais 27.510.661,40 35.219.065,70
Lucro Líquido do Exercício 27.387.479,49 35.025.465,69
Depreciações (123.181,91) (193.600,01)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos 437.843,09 (81.782,69)
Contas à Receber 10.947,46 (3.282,53)
Imóveis (4.479,77) (2.199,28)
Veículos 431.975,40 (68.008,27)
Móveis e utensílios (600,00) (8.292,61)
Acréscimo e Decréscimo de Passivos (39.649.060,77) (25.137.847,60)
Contribuições e Encargos a Recolher 6.768,58 15.340,01
Impostos à Pagar 12.755,44 (9.405,53)
Provisão para Pagamento de Férias (97.231,46) (25,68)
Provisão para Imposto de Renda (81.209,37) (57.519,49)
Provisão para Contribuição Social (83.749,69) (25.326,49)
Dividendos à Pagar 5.927.798,14 -
Pagamento Participação da Diretoria (840.000,00) (840.000,00)
Dividendos Distribuidos (44.494.192,41) (24.220.910,42)
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente a Caixa (11.700.556,28) 9.999.435,41
Caixa e Equivalente de Caixa
  no inicio do Exercício 46.893.488,89 36.894.053,48
Caixa e Equivalente de Caixa
  no fim do Exercício 35.192.932,61 46.893.488,89
Aumento no Caixa
  e Equivalente a Caixa (11.700.556,28) 9.999.435,41

devidos sobre o 4º trimestre de 2017 e serão recolhidas nos devidos prazos.
O Capital Social totalmente subscrito e integralizado está representado por
76.000.000 ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$1,00 cada
uma. Foi distribuído aos acionistas no ano de 2017 dividendos no valor de
R$ 44.494.192,41. O lucro líquido apurado em 31 de dezembro de 2017, fica
a disposição da diretoria. As receitas e despesas do presente exercício,
foram contabilizadas pelo regime de competência. O regime tributário adota-
do pela empresa no ano calendário de 2017, foi o de Lucro Presumido. A
provisão para contribuição social sobre o lucro, foi constituída conforme pre-
visto na legislação à alíquota de 9% sobre a receita ajustada, e a provisão
para o imposto de renda foi constituída à alíquota de 15% sobre a receita
ajustada e acrescida do adicional de 10% sobre o excedente em cada trimes-
tre. 4 - Caixa e Equivalente de Caixa - Caixa e equivalente de caixa, consis-
tem em numerário disponível na sociedade, saldos em poder de bancos, e
aplicações financeiras de curto prazo. Caixa e equivalentes de caixa, inclu-
ídos na demonstração do fluxo de caixa são: Caixa e saldos em bancos =
29.795,28 ; Aplicações financeiras de curto prazo = 35.163.137,33; Caixa e
equivalentes de caixa = 35.192.932,61. São Paulo, 22 de janeiro de 2018

Notas Explicativas às Demonstrações
Contábeis em 31 de Dezembro de 2017

1 - Contexto Operacional - A empresa tem por objeto a locação de imóveis
próprios. 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis - As demonstra-
ções contábeis referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de
2017, foram preparadas de acordo com as disposições contidas nas práticas
contábeis adotadas no Brasil, bem como obediência às normas estabeleci-
das pelas Legislações Societárias e Fiscais. 3 - Principais Práticas Contá-
beis - Os Títulos de Renda Fixa estão representados por aplicações de curto
prazo e registrados ao custo de aquisição.O imóvel contabilizado no Realizá-
vel a Longo Prazo, está lançado pelo seu custo de aquisição. Os depósitos
judiciais estão em garantia de processos de IPTU sobre imóvel, processo
trabalhista e como depósito em garantia de IRPJ . O imobilizado está regis-
trado ao custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método linear,
com base em taxas que levam em consideração a vida útil-economica dos
bens e reconhecida no resultado do exercício. Os impostos à pagar, referem-
se a obrigações tributárias à vencer e de responsabilidade da empresa. As
provisões para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro são

Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

ATIVO R$ Mil
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO      17.677
Disponibilidades    8.377
Aplicações Interfinanc. Liquidez       1.500

Aplicações no mercado aberto    1.500
TVM e Instrum. Financ. Derivativos       4.655

Carteira Própria    4.252
Vinculados à Prestação de Garantias     403
Vinculados ao Banco Central -

Outros Créditos        2.803
Carteira de Câmbio    2.041
Rendas a Receber     113
Negociação e Intermed. de Valores   18
Diversos    712
(Provisão p/ Outros Créditos de
    Liq. Duvidosa)   (81)

Outros Valores e Bens           342
Despesas Antecipadas     342

PERMANENTE        1.039
Imobilizado de Uso           473

Outras Imobilizações de Uso    1.154
(Depreciações Acumuladas)     (681)

Diferido               -
(Amortização Acumulada) -

Intangível            566
Outros Ativos Intangíveis    738
(Amortização Acumulada)   (172)

TOTAL DO ATIVO      18.716

PASSIVO R$ Mil
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO      12.625
Relações Interdependências             49

Ordens de Pagamentos em Moedas    49
Obrigações por Empréstimos               -

Emprést. no País-outras instituições  -
Outras Obrigações      12.576

Carteira de Câmbio  4.500
Sociais e Estatutárias    2
Fiscais e Previdenciárias     1.098
Negociação e Intermed. de Valores     -
Diversas    6.976

PATRIMÔNIO LIQUIDO AJUSTADO        6.091
Capital :        4.098

De Domiciliados no País      4.098
Reservas de Capital -
Reservas de Lucros      1.716
Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.    201
Lucros ou Prejuízos Acumulados     -
(-) Ações em Tesouraria -
Contas de Resultado             76

Receitas Operacionais     7.818
(Despesas Operacionais)     (7.601)
Receitas não Operacionais  -
(Despesas não Operacionais)  -
(Imposto de Renda)    (76)

(Contribuição Social)    (65)
TOTAL DO PASSIVO e Patr.  Líquido     18.716

BALANCETE PATRIMONIAL Em 28 de Fevereiro de 2018

LUIZ CARLOS MACHADO  -  Diretor
REINALDO DANTAS  -  Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.

CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87

1ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1000085-23.2015. 
8.26.0008. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São Paulo, 
Dr. Paulo Guilherme Amaral Toledo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CONSÓRCIO TRÓLEBUS 
ARICANDUVA LTDA, CNPJ 05.065.744/0001-08, na pessoa de seu sócio WAGNER DE ALMEIDA 
VIEIRA, CPF. 033.246.737-63, 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$ 
59.832,30, referente a dívida trabalhista proveniente do processo 0125200-64.2006.5.02.0086, que 
tramitou perante a 86ª 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. 

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0039370-26.2013.8.26.0100 - 659/13./O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara 
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA PAULA MENDES 
CARNEIRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Joaquim Azambuja, Filomena Azambuja, James 
Manoel Guimarães Weiss, Angelina Maria Martins Lino, Centro Espírita Reencontro, Ivete Maria 
Martins Lino, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges 
e/ou sucessores, que Wagner Cociano ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de 
domínio do imóvel localizado na Rua Pdre. Artut Somensi, 141, Jd. Mena, Vl. Madalena, São Paulo - SP, 
alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para 
citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, 
apresentem resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

Os riscos da
atual alienação 
social e política

Celso Tracco (*)
 

Uma sociedade é apenas o 

refl exo dos seus membros e 

os governantes

É nosso dever, como cidadãos, 
trabalhar para a construção 
de uma sociedade mais hu-

mana, promovendo a justiça, a paz, 
a solidariedade, o fortalecimento 
dos mais fracos e diminuindo as 
desigualdades sociais. Mas, ainda 
vemos graves injustiças, opressões 
que sufocam a liberdade e impe-
dem milhões de pessoas de terem 
uma vivência mais equitativa e 
mais fraterna.

É certo que muita coisa mudou. 
É notável identifi car milhares de 
pessoas se movimentando, por 
meio de ONGs, associações e 
institutos, trabalhando em prol 
do desenvolvimento sustentável, 
mais humano e igualitário. Porém, 
igualmente é certo que isso ainda 
parece ser ocorrer de modo espo-
rádico, de uns poucos, que querem 
se dedicar a uma causa. Essas ações 
deveriam ser de todos nós; uma 
atitude de vida!

Não que essas atitudes fossem 
suficientes para a necessária 
transformação de nossa sociedade. 
Lamentavelmente, não são. Uma 
sociedade como a nossa, politi-
camente estruturada como uma 
democracia representativa, só se 
transforma por força dessa mesma 
sociedade. Apenas os agentes pú-
blicos, democraticamente eleitos 
pelo povo podem, e devem, tomar 
medidas que irão ao encontro das 
legitimas aspirações do povo. Sob 
este aspecto, o que vemos?

Apesar dos avanços, a falta de 
participação comunitária impede 
o cidadão de desfrutar seus direi-
tos fundamentais. E qual a nossa 
responsabilidade sobre isso? Será 
que não estamos criando em nossas 
escolas, faculdades, empresas, gru-
pos de discussão, uma mentalidade 
profundamente utilitarista? Que 
deve viver apenas para ganhar, 
acumular, empreender em benefí-
cio próprio e depois, se sobrar algo, 
doar ou distribuir? Prevalecendo a 
cultura do “primeiro eu” e depois, 
talvez, o bem comum.

Será que a nossa sociedade não 
mudaria para melhor se teste-
munhos de justiça, fraternidade, 
caridade, amor ao próximo, ajuda 
aos necessitados fossem prioriza-
dos em lugar da ambição, poder, 
ganância, acúmulo e egoísmo? Será 
que as empresas não ganhariam 
mais, e não teriam resultados mais 
sustentáveis, se participassem 
socialmente, por meio de ações 
concretas de melhorias para o ser 
humano e para o meio-ambiente?

O fato é que hoje estamos vol-
tados para a prática do individua-
lismo, com uma grande alienação 
social - eu apenas vivo, porém não 
pertenço a nada – o importante é 
ter e não ser. Cada um que cuide 
de si. Estamos a caminho de um 
caos social.

A transformação deve ser um 
trabalho de todos. Afi nal, uma 
sociedade é apenas o refl exo dos 
seus membros e os governantes 
(igualmente um refl exo) desta 
sociedade.

(*) - É economista e escritor, autor 
do livro ‘Às Margens do Ipiranga - a 

esperança em sobreviver numa 
sociedade desigual’.
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