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São Paulo, sexta-feira, 13 de abril de 2018

Doenças associadas podem ser
fatais para o coração

Em razão da temática sobre Dia
Nacional de Prevenção e Combate
à Hipertensão Arterial, celebrada
no dia 26 de abril, a Sociedade
Brasileira de Arritmias Cardíacas
(Sobrac) alerta para os fatores
associados que reverberam como
consequências importantes para a
saúde cardiovascular.

diagnostico é por meio da aferição da
pressão arterial, que deve ser realizada
por proﬁssionais de saúde.
“É comum a hipertensão ser responsável pelo desencadeamento de arritmias
cardíacas, especialmente a ﬁbrilação atrial
(quando o coração bate de forma descompassada), insuﬁciência cardíaca com
dilatação do coração, acidentes vasculares
cerebrais (AVC ou derrame) isquêmicos ou
hemorrágicos, insuﬁciência renal e distúrbios cognitivos (demências vasculares) em
idades avançadas”, relata o médico.
Isso ocorre porque a hipertensão pode
afetar de forma grave as grandes artérias
do corpo, particularmente as coronárias e
as artérias cerebrais. O infarto do miocárdio
pode provocar arritmias ventriculares, com
risco de morte súbita – a doença cardiovascular é a maior causa de morte no Brasil e
em outros países em desenvolvimento. No
que tange especiﬁcamente à ﬁbrilação atrial,
tipo de arritmia que acomete as câmaras
atriais do coração, pode levar à formação
de coágulos intracardíacos e se desprender para o cérebro, tendo como principal
consequência o AVC isquêmico (derrame).

“Normalmente a hipertensão, quando em
estágio não tão elevado em relação à média
considerada normal (12x8,5), não provoca
sintomas e, portanto, pode passar despercebida pelos indivíduos por algum tempo.
Por este motivo é importante realizar a
medição regularmente para conferir suas
condições e procurar orientação médica
em caso de alguma anormalidade”, orienta
dr. Thiago. A boa notícia para quem estiver
fora dos padrões é que a medicina dispõe
de um amplo arsenal terapêutico capaz
de tratar adequadamente a hipertensão
arterial e prevenir suas complicações.
“O desaﬁo é fazer com que toda a população tenha acesso a informação, educação
e atendimento médico capacitado para o
tratamento dessa doença tão prevalente.
Práticas saudáveis de alimentação e de atividades físicas ajudam muito, assim como
a realização de exames periódicos e seguir
com a medicação orientada pelo médico
para a normalização dos níveis de pressão,
lembrando que em muitos casos a medicação
é necessária para o resto da vida, de forma
contínua”, conclui.

Big Data já é essencial
também para o setor
jurídico
Gabriel Camargo (*)

Não é segredo que escritórios de advocacia e
departamentos jurídicos precisam armazenar uma
imensa quantidade de dados

ntre eles, processos, arquivos internos, documentação de
clientes, entre outros, especialmente no que se refere à
questão de recuperação judicial. A pressão e a cobrança
que existem na área são as mesmas de um departamento de call
center, pois seja recuperando o carro ou o devedor pagando o
om uma prevalência alta, atinginacordo, a meta precisa ser alcançada.
do cerca de 30% da população
Questões como entradas de contrato pré-jurídico, ações de
brasileira, as doenças associadas
cobrança e andamento processual, acordo de apreensão e até hoà hipertensão são potencialmente fatais e
norários dos proﬁssionais do escritório permeiam a rotina forense.
incapacitam os pacientes, especialmente pelo
No entanto, o que muitos desconhecem é que ferramentas de
fato de menos de 50% ter consciência de sua
Big Data podem ajudar, e muito, no andamento desses pontos,
condição de saúde”, alerta Thiago Rodrigues,
por meio da criação de um dashboard que possibilite a implemenarritmologista e coordenador do departamentação de ﬁltros e combinações de temas como carteira, cartório,
to de métodos não invasivos da Sobrac.
comarca, tipo de ação, advogado, andamento processual, região,
Afetando uma em cada quatro pessoas ao
data de ajuizamento, entre outros.
longo de suas vidas, a hipertensão arterial é
Assim, torna-se possível fazer um comparativo de assessorias
uma doença de natureza genética e familiar
ou carteiras, controle de mandatos e liminares de apreensões,
de causa não totalmente compreendida,
desempenho por safra, Service Level Agreement (SLA) de ajuimas que também pode ser agravada por
zamento, defasagem de follow up, produtividade por advogado
hábitos nocivos, e cuja única forma de
Fonte e mais informações: (www.sobrac.org).
com mais rapidez e eﬁciência.
O Big Data é deﬁnido por
5Vs: valor, veracidade, variedade, volume e velocidade. Seu
AK - Empreendimentos e Participações S/A
CNPJ nº 05.248.120/0001-26
conceito é transformar dados
Relatório da Diretoria
brutos em informações úteis
Srs. Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias submetemos a apreciação de V.Sas.,o Balanço Patrimonial e as respectivas Demonstração do Resultado do Exercício Apurado em 31/12/2017 e 2016
e estratégicas. Segundo um
31.12.2017
31.12.2016
Demonstrações Financeiras acompanhado das Notas Explicativas esclarecedoras das principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade no exercício Despesas e Receitas
encerrado em 31/12/2017.Colocamo-nos a disposição dos Senhores Acionistas, para quaisquer esclarecimentos. São Paulo, 29/01/2018. A Diretoria Despesas de Administração
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(131.979,96)
em conjunto com a Teradata e
Circulante
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esforço deve começar no topo.
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(7.725.490,78)
1.730.468,45
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779.900,00
659.900,00 Total das Despesas e Receitas
Uma posição ﬁrme e dinâmi(7.725.490,78)
1.730.468,45
Não Circulante
158.320.705,02 158.353.811,66 Não Circulante
5.784,53
- Lucro do Exercício
ca
é essencial para a criação
Resultado Antes do Imposto de Renda
(7.725.490,78)
1.730.468,45
Investimentos
157.727.359,43 157.858.886,61 Receita Diferidas sobre
de uma cultura que realmente
(13.315,89)
Imobilizado Liquido
593.345,59
494.925,05
Aplicações Financeiras
5.784,53
- Provisão para Contribuição Social
(27.338,16)
Patrimônio Líquido
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use os dados e os fatos como
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Capital Social
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Adiantamento para Futuro
Demonstração do Fluxo de Caixa Levantados em 31/12/2017 - R$
Aumento de Capital Social
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de decisões no negócio. Diante
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Reserva de Lucros
71.052.318,64
69.321.850,19 Lucro ou Prejuízo do exercício
(7.766.144,83)
1.730.468,51
dessa realidade, as empresas de
Reserva de Retenção de Lucros
(7.766.144,83)
1.730.468,45 Menos:
quaisquer segmentos, inclusive
Total do Ativo
161.939.809,74 158.456.328,96 Total do Passivo
161.939.809,74 158.456.328,96 Resultado da Equivalência Patrimonial
6.495.062,20 (2.399.351,81)
Lucro Ajustado
(1.271.082,63)
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10.030,52
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Total
ações que otimizem o tempo,
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93.675.904,64
ajudem na tomada de medidas
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Resultado Líquido do Exercício
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(1.142.002,95)
(665.032,57)
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otimizem e reduzam seus custos.
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Aumento Capital Social
26.573.004,00
26.573.004,00
Dividendos Distribuidos
2.520.000,00
E quem resistir ao Big Data
Distribuições de Resultados
Aumento de Investimentos
(10.931.535,02) (3.666.323,65)
Saldo em 31.12.2017
49.196.590,00
3.659.514,99
59.626.658,82
112.482.763,81
está fadado a perder a corrida
Imobilizado Liquido
131.160,65
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Notas Explicativas
perante seus concorrentes.
Ajustes Anteriores
-

André Kissajikian - Diretor Presidente

3 - Nota - O Capital Social é de R$ 49.196.590,00 sendo representa- Atividades de Financiamento
do por 49.196.590 (Quarenta e Nove Milhões Cento e Noventa e Seis Adiantamento para Aumento de Capital
15.458.242,60
Mil, Quinhentas e Noventa ações, ordinárias, nominativas no valor Aumento (Redução) das Disponibilidades 3.515.865,28
Saldo de caixa e equivalentes de caixa
nominal de R$ 1,00 (Um real) cada Uma.
Inicial
11.789,02
São Paulo, 29 de Janeiro de 2018.
3.527.654,30
Final
Antranik Kissajikian - Diretor
João Carlos Granero - Contador CRC-1SP-199020/O-3
(3.515.865,28)
Redução das disponibilidades

Rashi Participações S.A. - CNPJ/MF nº 09.549.267/0001-07

12.467,17

Banco Conta Movimento

11.339,58

Contas a Receber
Impostos a Recuperar
Ativo Permanente

1.127,59
4.133.898,00

Investimentos
4.133.898,00
Diretoria Raymond Dayan - Diretor Presidente

netjen@netjen.com.br

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais
e Leilões neste jornal, consulte sua agência de
conﬁança,
ou ligue para

TEL: 3106-4171

Igesp S/A – Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroenterologia de SP

Citação Prazo 20 dias Proc: 0138601-65.2009.8.26.0100. A Drª. Renata Mota Maciel. Madeira Dezem,
Juíza de direito da 25ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Marina Roque Taina, portadora do RG n.°
44094721 que lhes foi proposta ação Sumário, requerida por Sociedade Beneficente São Camilo,
objetivando o recebimento da quantia de R$ 5.012,69, referente à prestação de serviços médicohospitalares. Considerando que a requerente, encontram-se em lugar ignorado, fica a mesma, por meio
do presente edital Citada para os termos e atos da ação proposta. Ficando Advertidos de que terão o
prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer 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. São Paulo, 20 de março de 2018.
(13 e 14)

CNPJ/MF Nº. 61.442.190/0001-91
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas do IGESP S.A. Centro Médico e Cirúrgico Instituto de Gastroenterologia
de São Paulo a comparecerem no dia 25.04.2018 às 14h30 na Rua Silvia, nº 276 – 20º andar - no bairro da
Bela Vista da Capital do Estado de São Paulo, para realização da Assembleia Geral Ordinária, a fim de
reunidos deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Leitura da ata da Assembleia anterior; 2) Exame,
discussão e aprovação das contas e balanço relativo ao exercício de 2017; 3) Outros Assuntos de interesse da
Instituição. São Paulo, 11.04.2018 – Fernando José Moredo – Presidente.
(13, 14 e 17/04)

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270

A . E . R . S/A - Empreendimentos Gerais

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Companhia para se reunir, no dia 30.04.2018, às 09h30, em 1ª convocação, na sede social, Cidade de São Paulo/SP, na Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, em AGO/E, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) as contas dos administradores, o relatório da administração e as demonstrações ﬁnanceiras da
Companhia, acompanhadas do parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017;
(ii) a destinação do resultado da Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31.12.2017; (iii) a remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 2018; (iv) rerratiﬁcar o artigo 5 do Estatuto Social, alterado na (AGE) realizada no dia 02.10.2018, para constar o número correto de ações ordinárias da Companhia; e (v) Consolidação do Estatuto Social. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na AGO/E ora convocada encontram-se à
disposição dos acionistas para consulta na sede da Companhia, em conformidade com as disposições da Lei nº 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 11.04.2018. Ricardo Leonel Scavazza - Membro do Conselho de Administração

CNPJ Nº 60.594.660/0001-70
Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da A.E.R. S/A - Empreendimentos Gerais
para reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária a realizar-se às 10:00 horas do
dia 26 de abril de 2018, em sua sede social, na Alameda Santos, nº 1.357, 1º
Subsolo, Conjunto 01, nesta Capital, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do
dia”: a) - leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo
em 31/12/2017; b) - destinação do resultado do exercício de 2017; c) - eleição dos
membros da Diretoria e fixação dos seus honorários. São Paulo, 12 de abril de 2018.
Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente.
(13, 14 e 17)

Pedreira Cachoeira S.A.
CNPJ/MF nº 62.310.644/0001-33
Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Ficam convidados os acionistas desta Companhia a se reunirem em AGO, que se realizará no dia 23/04/2018, às
11h00min, na Av. São Gabriel, 333, 18º andar – Jardim Paulista, na cidade de São Paulo, Capital, CEP 01435-001, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Exame, discussão e votação das Demonstrações Financeiras e Contábeis,
suas Notas Explicativas e do Relatório da Administração relativos ao exercício social ﬁndo em 31/12/2017; (ii) Destinação
do Resultado do Exercício; (iii) Correção Monetária do Capital Social; (iv) Aprovação da verba anual e global destinada a
remuneração da Diretoria; e (v) Outros assuntos de interesse social. SP, 10/04/2018. A Diretoria. (11, 12 e 13/04/2018)

Itapeva Desenvolvimento Imobiliário S.A.
CNPJ/MF nº 05.619.906/0001-02 – NIRE 35.300.195.680
Edital de Convocação
Ficam convocados os Senhores Acionistas para realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
a ser realizada, no dia 18 de abril de 2018 em primeira convocação às 09:00 horas ou segunda convocação às
09:30 horas, na Rua dos Pinheiros, nº 1.060, 5º andar, conjunto 51, nesta capital para apreciar e deliberar sobre
a seguinte Ordem do dia em Assembleia Geral Ordinária: a) Examinar e aprovar os Relatórios de Contas dos
Administradores, o Balanço Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao
exercício social encerrado 31 de dezembro de 2017; b) Deliberar sobre a distribuição de dividendos e destinação do
lucro líquido apurado no exercício ﬁndo em 31 de dezembro de 2017; e c) Deliberar sobre a eleição e/ou reeleição
dos membros da Diretoria da Companhia. Por ﬁm para apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do dia em
Assembleia Geral Extraordinária a) recuperação da Fachada do imóvel objeto da locação; e b) Deliberar sobre
a intenção de alienação das ações da acionista Aleva Consultoria e Participações Ltda. Lembramos aos Srs.
Acionistas que o quórum para deliberação em primeira convocação é de 88% do capital social com direito a voto
e de maioria absoluta dos presentes em segunda convocação, de acordo com o estatuto social vigente. Assim,
a presença de todos é importante, podendo o acionista que não queira comparecer, outorgar procuração a outro
acionista ou a advogado, devendo o instrumento ser apresentado à mesa da assembleia pelo outorgado.
São Paulo, 11 de abril de 2018. A Diretoria.

1ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100394013.2015.8.26.0007 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Region al VII - Itaquera, Estado de
São Paulo, Dr. Luiz Renato Bariani Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a HOSPITAL E
MATERNIDADE PRO-VIDA LTDA. - ME, CNPJ 61.876.447/0001-13, que lhe foi proposta uma ação
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Equipamed Equipamentos Medicos Ltda,
alegando em síntese que a executada comprou da exequente diversos equipamentos, conforme Nota
Fiscal nº 4786, emitida em 28/06/2011, totalizando a quantia de R$ 100.000,00, sendo que as partes
estipularam que seria pago em 10 parcelas de R$ 10.000,00 cada uma e que a executada efetuou ao
pagamento somente das duas primeiras parcelas, restando um débito de R$ 129.648,14, acrescido de
juros e correção monetária. Dá-se como valor da causa a quantia de R$ 129.648,14. Encontrando-se
a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para o pagamento
em 03 dias da quantia de R$ 129.648,14, devidamente atualizada, sob pena de penhora, ficando
advertida de que o prazo é de 15 dias para oferecimento de Emb argos à Execução e que ambos os
prazos de 03 e 15 dias fluirão após o decurso do presente edital. Não sendo oferecidos Embargos,
presumir-se-ão, pela executada como verdadeiros os fatos articulados pelo exequente. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

39ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0181154-25.2012.
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 39ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São
Paulo, Dr(a). Juliana Pitelli da Guia, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ILHA DOS CRISTIAIS
COMÉRCIO DE VIDROS LTDA, CNPJ. 06.085.958/0001-09 na pessoa de seu representante legal,
que UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S/A, lhe ajuizou uma ação Monitória objetivando o
recebimento de R$ 39.246,36 (Julho/2012), oriundos das notas fiscais faturas nºs 9003 e 9095,
vencidas e não pagas. Estando a ré em lugar ignorado, CITADA fica para que no prazo de 15 dias, a
fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isenta de custas e honorários
em caso de pagamento, sob pena de conversão de mandado inicial em título executivo, sendo
advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). NADA
MAIS. Será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 15 de março de 2018.

O Presidente da Cooperativa de Crédito e Investimento Sicoob Independência - Sicoob Independência, inscrita no CNPJ n°
04.306.351/0001-86 e NIRE n° 35400065656, no uso das atribuições que lhe confere, o Estatuto Social, convoca os associados, que
nesta data somam 4.412 (quatro mil, quatrocentos e doze), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA E
ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 25 de abril de 2018, no auditório do edifício Reynaldo Raucci, por absoluta falta de espaço em
sua sede social, localizado na avenida Angélica, 2.530, bairro Consolação, cidade São Paulo - SP, em primeira convocação: às 17:00
horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação: às 18:00 horas, com a presença da metade dos
associados mais um, e, em terceira e última convocação: às 19:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para
deliberarem sobre os seguintes assuntos:
ORDEM DO DIA: EXTRAORDINÁRIA:
1. Reforma ampla do estatuto social, destacando adequação sistêmica;
2. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
3. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade
do Sicoob;
4. Termo de comparecimento nº 5/2018- BCB/Desuc (Situação Econômica da Sicoob Independência);
5. Plano de regularização da Cooperativa e o respectivo cronograma de execução.
ORDINÁRIA:
1. Prestação de contas do 1º e 2º Semestre do exercício de 2017 da DiretoriaExecutiva, acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal,
compreendendo: Relatório de Gestão, Demonstrativo da conta de Sobras e Parecer da Auditoria Externa;
2. Rateio de Perdas e sua fórmula de cálculo;
3. Eleição dos membros do conselho de administração;
4. Eleição para preenchimento de cargo vago dos membros do conselho fiscal;
5. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
6. Fixação do valor global dos honorários da Diretoria Executiva;
7. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES;
8. Comunicado de assuntos gerais (sem deliberação).
São Paulo, 13 de abril de 2018.
Paulo Cezar Fernandes David
Presidente
Nota (I): Conforme determina a Resolução CMN 4.434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2017
acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa.
NOTA (II): O prazo para inscrições das chapas para o Conselho de administração e fiscal foi de 05 à 29/03/2018, diretamente na sede
da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento.

BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil
CNPJ/MF Nº 34.265.561/0001-34 - NIRE Nº 3530046180-1-Capital Aberto
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - PRIMEIRA CONVOCAÇÃO
Ficam convocados os Senhores Acionistas do BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil, a se reunirem em
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, no dia 30.04.2018, às 10 horas, na Sede Social na Avenida Brigadeiro
Faria Lima, nº 3477, 9º andar, Bairro Itaim Bibi, em São Paulo/SP, a ﬁm de deliberarem sobre as seguintes matérias: Em
Assembleia Geral Ordinária: 01 - Apreciação das contas dos Administradores, exame, discussão e votação das
demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31.12.2017; 02 - Deliberar sobre a
destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; 03 - Fixação da verba anual de remuneração
dos Administradores; 04 - Eleição dos membros do Conselho de Administração. São Paulo, 11 de abril de 2018.
BMG Leasing S.A. – Arrendamento Mercantil - Conselho de Administração.

www.agenda-empresario.
www.agenda-empresario.com.br

  

Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
CNPJ Nº 01.924.030/0001-57
Assembleia Geral Ordinária - Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas da Yerant S/A - Empreendimentos Imobiliários
para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se às 16:00 horas do dia
24 de abril de 2018, em sua sede social, nesta Capital, na Alameda Santos, nº 960,
19º andar, Conjunto 1900, para deliberarem sobre a seguinte “ordem do dia”:
a) - leitura, discussão e votação do Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial
e demais Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social findo em
31/12/2017; b) - homologação da distribuição antecipada dos dividendos e deliberação
sobre o saldo do resultado do exercício de 2017. São Paulo, 10 de abril de 2018.
Antranik Kissajikian - Diretor Superintendente.
(11, 12 e 13)
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0082878-80.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 3ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Mônica Di Stasi Gantus Encinas, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Antônio Gimeniz, RG 2441153, CPF 185.019.158-15, que lhe foi
proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 31.326,75, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários
Advocatícios de 10 % (art.513,§2º, IV, do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias.
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado
nesta cidade de São Paulo, aos 31 de janeiro de 2018.
(12 e 13)

5ª Vara da Família e Sucessões – Regional Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 1015433-36.2014.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara da
Família e Sucessões, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). João Carlos
Calmon Ribeiro, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ISADORA SILVA DO ROSÁRIO, RG
46498837-8, CPF 386.332.248-79, filha de B. L. do R. E de T. dos S. S., nascida em 07/03/1990,
natural de Caraguatatuba/SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum/Exoneração por parte de B. L. do R., alegando em síntese: o autor se obrigou pagar
alimentos à requerida, no valor equivalente a 2,2 salários mínimos fixado nos autos da ação
revisional de alimentos promovida pela requerida. Na ocasião, a requerida alegou que estava
frequentando curso superior. Ocorre que a requerida completou 24 (vinte e quatro) anos de idade,
conforme comprova os documentos inclusos aos autos. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e
para que, no prazo de 20 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 13 de março de 2018.
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Ativo Circulante

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO
SICOOB INDEPENDÊNCIA - SICOOB INDEPENDÊNCIA
Edital Ee Convocação - Assembleia Geral Extraordinaria E Ordinária
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31/12/2017
4.146.365,17

15.840,19
11.789,02
4.051,17

(*) - É CEO da Deep Center, empresa
de Gestão da Informação para esFULWyULRVGHFREUDQoD¿QDQFLDPHQWRV
renegociação de dívidas, seguros,
vendas, cobrança, SAC, e contact
centers (www.deepcenter.com.br).
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SEXTA-FEIRA, 13 DE ABRIL DE 2018

DÚVIDAS DO CONTRATO INTERMITENTE
Dúvidas em relação ao contrato intermitente: 1 - Quantas horas ou dias
o funcionário pode trabalhar no mês para que não seja descaracterizado
como contrato intermitente? 2 – Empresa pode passar um funcionário
de contratado indeterminado para contrato intermitente? 3 - O contratado intermitente tem todos os direitos iguais aos demais funcionários
da empresa? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
O SALÁRIO FAMÍLIA DO FUNCIONÁRIO DO MEI SERÁ PAGO
PELA PREVIDÊNCIA?
Esclarecemos que não existe previsão legal específica ao MEI,
porém, por analogia ao art.360, III da IN RFB nº77/15 o salário
família será pago pelo empregador.
RESCISÃO POR CULPA RECIPROCA
A rescisão por culpa reciproca foi alterada com a reforma trabalhista,
como proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
CONTRATO DE EXPERIÊNCIA
Empresa pode efetuar contrato de experiência de 180 dias, após
esse período o funcionário se efetiva automaticamente? Saiba mais
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
QUAL O PRAZO PARA RECONTRATAR FUNCIONÁRIO DEMITIDO SEM
JUSTA CAUSA?
Esclarecemos que o prazo para readmissão como empregado é de 90
dias, conforme Portaria Mtb nº 384/92.
REMUNERAÇÃO AUFERIDA NO MÊS
Autônomo com a atividade de dentista e efetua o livro caixa para
apuração do carnê leão mensalmente. Para o recolhimento da Contribuição Previdenciária a base de cálculo é o total dos rendimentos
no mês bruto ou o valor liquido deduzido as despesas o livro caixa?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

capital-abr/18

Balanços Patrimoniais
Ativo

Demonstrações Financeiras - em 31.12.2017 e 31.12.2016 - Em Reais
31/12/2017 31/12/2016
31/12/2017 31/12/2016 Demonstrações de Resultado
31/12/2016 Balanços Patrimoniais
4.146.365,17 4.205.836,09 Receita Bruta/(+) Dividendos recebidos 208.649,09 214.158,10
4.205.836,09 Passivo
208.649,09 214.158,10
1.936,72
86.344,82 (=) Receita Líquida
71.938,09 Passivo Circulante
(1.919,00)
(2.622,20)
Obrigações
1.936,72
86.344,82 (-) Despesas Administrativas
34.984,18
(-) Despesas Tributárias
(188,72)
(208,41)
Patrimônio Líquido
4.144.428,45 4.119.491,27
(=) Lucro Operacional
206.541,37 211.327,49
35.826,32
Capital Social
4.134.898,00 4.134.898,00
(=) Lucro Contábil Líquido
1.127,59 Capital Social a Integralizar
(1.000,00)
(1.000,00) antes CSSL e IRPJ
206.541,37 211.327,49
4.133.898,00 Reserva Legal
9.606,73
- (=) Lucro/Resultado do Exercício
206.541,37 211.327,49
923,72 (14.406,73)
4.133.898,00 Lucros (Prejuízos) Acumulados
A Íntegra das Demonstrações Financeiras
estão à disposição dos acionistas na sede social.
Alberto Dayan - Diretor Contador: Maurício Vidal da Silva - CRC: 1SP 172841/O-8

1.675.325,09
(4.051,17)
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Fundador: José SERAFIM Abrantes
3531-3233 – www.orcose.com.br

Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP

Este documento foi assinado digitalmente por Jornal Empresas e Negócios Ltda.. Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FD92-02F4-9961-E8E1

1 - Apresentação das Demonstrações Financeiras - As Demonstrações Financeiras foram elaboradas conforme as disposições contidas na Lei das Sociedades por ações, e de acôrdo com os preceitos
da Legislação Tributária. 2 - Nota - Principais Práticas Contabeis As receitas e despesas são registradas pelo regime de competência.
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