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São Paulo, sábado a segunda-feira, 12 a 14 de maio de 2018

Economia criativa 'blindou'
setor cultural de crises

"A

Segundo ele, há um potencial de, nos próximos 5 anos, crescer
a uma taxa média anual de 4,6%, bastante superior à estimativa
para a média do conjunto da economia brasileira. A projeção para a
expansão do PIB é de 2,7% para este ano. Para ele, Poder Público,
iniciativa privada e sociedade deveriam observar a cultura como
um ativo econômico. "É um setor que hoje responde por 2,64% da
economia brasileira, gera mais de um milhão de empregos diretos,
mais de R$ 10,5 bilhões em impostos só em nível federal, [abarca]
mais de 200 mil empresas e instituições", defendeu.
Como exemplo, o ministro cita o carnaval do Rio de Janeiro.
"O Poder Público investiu cerca de R$ 25 milhões. Só de arrecadação de impostos foram R$ 179 milhões. É um bom negócio
para o Estado, porque o que ele investe retorna multiplicado na
forma de arrecadação de impostos por meio da mobilização de
toda uma cadeia de valor".
Em março, o MinC lançou o Manual de Exportação de Bens
e Serviços Culturais do Brasil para estimular empreendedores
a expandir seus negócios para o mercado global. "Identificamos
que há um potencial de exportação não aproveitado em vários
segmentos e uma das razões é que as empresas, sobretudo as
pequenas e médias, não têm ideia de como fazer.

Ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão.

Então, fizemos um passo a passo das etapas a serem vencidas:
os obstáculos, as burocracias, como mandar dinheiro para fora,
como receber, como operar a legislação tributária que a gente
tem - e que às vezes é um impeditivo para o desenvolvimento
das atividades econômicas no nosso país", disse. Para o ministro,
os brasileiros tradicionalmente têm se voltado para o mercado
interno. "Temos participado pouco da arena global. Esse manual
é para o empreendedor cultural que queira se internacionalizar",
afirmou (ABr).

cialização realizado na plataforma B2B
da AutoAvaliar, onde as concessionárias
anunciam seus veículos para repasse e
os lojistas arrematam os modelos que
lhe interessam, dentro de um sistema de
pregão online.
De janeiro à março, as concessionárias
repassaram cerca de 78 mil veículos usados
aos revendedores multimarcas no País.
Somente no pregão online da AutoAvaliar,
foram repassados cerca de 23 mil automóveis no período, o que representa uma
venda a cada dez minutos.
O levantamento da AutoAvaliar mostra
ainda que o custo médio com as transações
de seminovos e usados também cresceu de

CNPJ nº 53.611.828/0001-42
Relatório da Administração
Srs. Acionistas, A administração da Polivias S/A Transportes e Serviços, em conformidade com as disposições legais e estatuarias, vem apresentar as
demonstrações financeiras referente as atividades encerradas em 31/12/2016. Receitas Operacionais, e Resultados: O ano-calendário/2016 foi um período de recuperação de mercado e melhorias operacionais, isto refletindo significativamente no resultado financeiro e melhor posicionamento no mercado.
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 - (Em Milhares de Reais)
Ativo
Nota
2016
2015 Passivo
Nota
2016
2015
Circulante
12.308 10.383 Circulante
4.903
4.752
Disponibilidades
2.490 4.235 Fornecedores
780
727
Contas a Receber Clientes
9.060 5.556 Financiamentos
2.347
1.704
Outras Contas a Receber
532
195 Impostos e Contribuições a Recolher
283
219
Impostos a Recuperar
178
397 Obrigações Trabalhistas
591
600
Despesas Antecipadas
48
- Imposto de Renda e Contribuição Social
228
506
Não Circulante
13.553 6.433 Outras Contas a Pagar
674
996
Investimentos
0,0
0,5 Não Circulante
8.893
4.857
Imobilizado
12.956 5.153 Financiamentos
5.002
3.913
Realizavel a Longo Prazo
- Outras Contas
1.067
944
Emprestimos Interligadas
839 Parcelamentos de Tributos
2.824
Impostos a Recuperar
597
440 Patrimônio Líquido
12.065
7.207
Total do Ativo
25.861 16.816 Capital Social
4.000
4.000
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Reservas de Lucros
2.267
2.712
Ajustes
Reserva Legal
800
495
Capital Avaliação Retenção Reserva
Lucros
Ajuste de Avaliação Patrimonial
4.998
Social Patrimonial de Lucros Legal (Prejuizos) Total Total do Passivo
25.861 16.816
Saldo 1º/01/15 2.800
2.695
326
- 5.821 Demonstrações de Resultados
Nota
2016
2015
Resultado Líquido 3.379 3.379 Receitas de Transportes
93.845 63.981
Ajustes Período
Receitas de Serviços Prestados
1.181
823
Anteriores
(7)
(7) Impostos sobre Transportes e Serviços
(2.341) (2073)
Aumento de
Receita Líquida
92.685 62.731
Capital
1.200
- 1.200 Custos dos Transportes e Serviços
(75.843) (54.345)
Dividendos
(3.186)
- (3.186)
Lucro Bruto
16.842
8.386
Destinações:
Despesas Operacionais
(2.173) (2.079)
Retenções
Despesas
Financeiras
(1.120)
(1.435)
de Lucros
3.379
(3.379)
497
1.238
Reserva Legal
(169)
169
- Receitas Financeiras
(302)
(270)
Saldo 31/12/15 4.000
2.712
495
- 7.207 Despesas Tributarias
Outras
Despesas
Operacionais
(886)
(463)
Resultado Líquido 7.649 7.649
Depreciação e Amortização
(2.066)
Ajustes de Avaliação
10.792
5.377
Patrimonial
4.998
- 4.998 Resultado Antes dos Impostos
(3.143) (1.998)
Aumento de Capital - Imposto de Renda e Contribuição Social
7.649
3.379
Dividendos
(7.789)
- (7.789) Resultado Líquido do Exercício
Destinações:
trações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
Retenções
adotadas no Brasil, tomando-se como base a Lei das Sociedades por Ações
de Lucros
7.649
(7.649)
- e as normas e pronunciamentos estabelecidos pela Comissão de Valores
Reserva Legal
(305)
305
- Mobiliários - CVM. Principais práticas contábeis: a) Resultado do Exercicio
4.998
2.267
800
- 12.065 - O resultado das operações foi apurado em conformidade com as normas do
Saldo 31/12/16 4.000
Notas Explicativas as Demonstrações Financeiras
regime contábil de competência. b) Ativos Circulante e não Circulante - As
1 - Contexto Operacional - A empresa tem sede/matriz na cidade de São contas a receber dos clientes são registradas pelo valor total das faturas.
Paulo, estado de São Paulo, com unidades operacionais em São Paulo/SP, Pela natureza da atividade que desenvolve, a empresa não mantém estoUruguaiana/RS, Santa Rita/RS, Foz do Iguaçú/PR, São Gonçalo/RJ, Itajaí/ ques ativados. Os investimentos em empresas interligadas são mantidos no
SC, Lucas do Rio Verde/MT, Dias D’Avilla/BA e escritorios em Buenos ativo não circulante. O ativo imobilizado mais significativo nas demonstraAires/AR e Los Andes/Chile. 2 - Demonstrações Financeiras - As demons- ções financeiras, é representado pela frota de veiculos da empresa,
•

Kiko Rieser – Instante – Dramaturgo e cineasta, lançou seu primeiro e instigante romance. Ao
analisar um suicídio, cometido num prédio residencial, ele nos insere num cotidiano que poucas vezes
enxergamos. Qual a mola propulsora para o desejo
de por fim à sua vida? A protagonista, tida como
testemunha, intrigada, inicia uma pesquisa sobre
a causa do evento. Prende o leitor e o faz refletir. Muito bom!

Marcos Silvestre – Faro – Com titulo auto
explicativo, o famoso comunicador, nesta quinta
obra, repleta de boas ferramentas, não só para a
não deterioração de recursos financeiros, que normalmente são difíceis de amealhar, literalmente, ensina como
escaparmos de algumas invisíveis armadilhas, do tipo: “24 vezes
sem juros”. Além de úteis, conselhos perfeitamente factíveis!

um período para outro. De janeiro a março de 2018, a média foi de R$ 28 mil por
automóvel, ante os R$ 25 mil verificados
no exercício anterior.
Segundo Daniel Nino, diretor da
AutoAvaliar, o mercado de repasse de
veículos pela internet é atualmente um
dos mais promissores dentro do setor
automobilístico. “O uso de uma plataforma B2B para comércio de veículos traz
mais agilidade e garante sobretudo maior
transparência no repasse de automóveis
feito entre concessionárias e lojistas”,
comenta Nino.

Liderança e Linguagem
Corporal: Técnicas para
identificar e aperfeiçoar líderes
Paulo Sergio de Camargo – Summus
– Mestre em ciências militares, especialista em
comunicação não verbal, grafólogo, dentre outras
especialidades, reconhecido mundialmente, autor
de vários livros, lança um verdadeiro manual que propiciará, até
aos leigos, um conhecimento de como nosso corpo “fala”, em
nossas várias manifestações. Na realidade, ele analisa, gestos de
alguns lideres mundiais, com uma profundidade impar, todavia,
com muita clareza, sem rebusques. Voltado para profissionais
de RH, lideres empresariais e, porque não, liderados! Muito útil!!

Como é seu dia, Pelicano
Bia Villela – Do Brasil - Com
ilustrações da própria autora, a petizada
conhecerá o cotidiano de uma ave marinha,
com características bem diferentes das aves conhecidas. A
ideia que permeia a obra é mostrar aos pequenos leitores, ou
ouvintes, como driblar alguns dos percalços diários, bem como
aproveitar as benesses que a natureza nos oferece. Encantador!

Fonte: (www.autoavaliar.com.br).

POLIVIAS S/A TRANSPORTES E SERVIÇOS

Cássio Ciampolini Sampaio Barros - Diretor Superintendente

Átimo

Prosperidade Radical:
30 atitudes inovadoras para
fazer o seu dinheiro valer mais

Palio, Gol e Fiesta estão entre os seminovos mais vendidos

Os veículos Palio, Gol e Fiesta lideram
o ranking dos automóveis seminovos mais
procurados no comércio eletrônico no
primeiro trimestre deste ano. Segundo
levantamento da plataforma AutoAvaliar,
utilizada atualmente em mais de 2,5 mil
concessionárias de veículos e cerca de 20
mil revendedores multimarcas no Brasil,
os três modelos tiveram a maior procura
pelos lojistas brasileiros para alimentar o
estoque e a oferta no varejo.
No ranking da AutoAvaliar com os dez
mais procurados no comércio B2B, também
aparecem na lista os veículos Fox, Sandero,
Uno, Celta e Ecosport. O levantamento
foi feito com base no volume de comer-

Ralph Peter (ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa
1 - Das Atividades Operacionais
2016 2015
(+) Lucro Líquido do Exercício
7.649 3.379
(+) Depreciação
2.065 1.964
(-) Dividendos Pagos
(7.789) (3.186)
( + - ) Ajustes de Exercicios Anteriores
(7)
(=) Lucro Líquido Ajustado
1.925 2.150
(Acréscimo) / Decréscimo do Ativo Circulante
+ Realizável a Longo Prazo
Clientes
(3.504) (1.359)
Impostos a Recuperar
62
545
Despesas Antecipadas
(48)
Outras Contas a Receber
(337)
356
(=) Total Acréscimo/(Decrescimo do Ativo
Circulante + Realizável a Longo Prazo
(3.827) (458)
Acréscimo/ (Decréscimo) do Passivo Circulante
+ Exigível a Longo Prazo
Fornecedores
53
204
Impostos a Recolher
(214)
254
Obrigações Trabalhistas
(9)
53
Tributos Parcelados e Diferidos (Não Circulante)
2.824
Outras Contas a Pagar
(199) 1.394
(=) Total Acréscimo /(Decrescimo) do
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
2.455 1.905
Total das Atividades Operacionais
553 3.597
2- Das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizado
(9.868) (841)
Total das Atividades de Investimentos
(9.868) (841)
3- Das Atividades de Financiamentos
(+/-) Empréstimos
839
(+/-) Financiamentos
1.733 (1.382)
(+/-) Ajuste de Avaliação Patrimonial
4.998
(+/-) Aumento de Capital
- 1.200
Totas das Atividades de Financiamentos
7.570
(182)
(1+2+3) Aumento/Diminuição Caixa
e Equivalentes de Caixa
(1.745) 2.574
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Ano
4.235 1.661
Variação Ocorrida no Periodo
(1.745) 2.574
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Ano
2.490 4.235
contabilizado pelo valor de custo histórico de aquisição, sujeito a depreciação em sua taxa máxima admitida pelo Regulamento do IRPJ. c) Passivos
Circulante e Não Circulante - Ambos são demonstrados pelos valores conhecidos e ou calculáveis, acrescidos dos encargos correspondentes incorridas até a data do levantamento do Balanço Patrimonial, a empresa não
considerou necessário trazê-los contabilmente ao valor presente, dado a
imaterialidade evidenciável nas demonstrações financeiras. 3- Provisões Houve necessidade da constituição de provisões, uma vez que existiam, na
data do Balanço Patrimonial, evidências de algumas obrigações resultante
de encargos passados de qualquer natureza, com risco iminente de futuras
perdas significativas. São Paulo, 31 de dezembro de 2016

Célia Maria Negraes Sampaio Barros - Diretora Financeira / Administrativa

•

José Ricardo de Souza - Contador - 1SP215886/O-4

Assista ao canal
Livros em Revista,
no youtube, que
traz entrevistas do
mundo literário.

Com apresentação
de Ralph Peter.

BANCO PSA FINANCE BRASIL S.A. CNPJ nº 03.502.961/0001-92 - NIRE 35.300.174.551 - Ata de Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 01 de fevereiro de 2018 - 1) Data, Hora e Local: Aos 01 de fevereiro de 2018, às 11h00, na sede social do Banco PSA
Finance Brasil S.A. (“Companhia”), localizada na Avenida das Nações Unidas, 12.495, 11º andar, Brooklin, CEP 04578-000, Cidade e
Estado de São Paulo. 2) Convocação e Presença: Dispensadas as formalidades de convocação, nos termos do artigo 124, §4º, da Lei
nº 6.404/76, tendo em vista a presença de acionistas titulares de ações de emissão da Companhia representativas da totalidade de seu
capital social, conforme assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. 3) Mesa: Cezar Augusto Janikian, como Presidente e
Carolina Silvia Alves Nogueira Trindade, como Secretária. 4) Deliberações: As seguintes deliberações foram tomadas por unanimidade de
votos e sem ressalvas: 4.1. Registrar que a ata que se refere a esta Assembleia será lavrada na forma de sumário, conforme faculta o artigo 130, parágrafo 1º, da Lei nº 6.404/76. 4.2. Tomar conhecimento acerca da renúncia ao cargo de membro do Conselho de Administração
da Companhia, apresentada pelo Sr. Alexandre Grossmann Zancani, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG
nº 27.561.321-5, emitida pela SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 288.246.148-84, com endereço proﬁssional na Cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 2041 e 2235, Bloco A, conforme o termo de renúncia recebido pela
Companhia nesta data, renúncia esta que somente produzirá efeitos a partir da data em que o respectivo sucessor venha a tomar posse
no referido cargo, imediatamente após a devida homologação pelo Banco Central do Brasil. 4.3. Em virtude da deliberação acima, eleger
o Sr. Alexandre Borin Ribeiro, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG nº 25981976 SSP/SP, inscrito no CPF/
MF sob o nº 216.376.208-45, com endereço proﬁssional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino
Kubitscheck, 2041 e 2235, Bloco A, como membro do Conselho de Administração da Companhia, o qual deverá completar o mandato do
conselheiro ora renunciante, para o qual foi eleito na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 28 de abril de 2017. 4.4. Registrar que
o membro do Conselho de Administração ora eleito será investido no respectivo cargo após (i) a aprovação a ser concedida pelo Banco
Central do Brasil; e (ii) mediante a assinatura do termo de posse no livro de atas do Conselho de Administração, oportunidade em que
fará a declaração de desimpedimento prevista em lei, que ﬁcará arquivada na Sede da Companhia. 4.5. Registrar que, após a posse do
membro do Conselho de Administração ora eleito, o Conselho de Administração da Companhia passará a ter a seguinte composição: (i)
Cezar Augusto Janikian, brasileiro, casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 9.866.608-3, emitida pela SSP-SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 176.648.118-30, com endereço proﬁssional na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida
Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235, Bloco A, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) Alexandre Guy Jean Marie
Sorel, francês, casado, administrador, portador do passaporte francês nº 13AC07374, domiciliado em 62, boulevard du General Leclerc,
92200, Neuilly-sur-Seine, França, como Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iii) Patrice Jean Claude Volovik, francês, casado, executivo, portador do passaporte nº 11AK37517, emitido pela República Francesa, residente e domiciliado na 166 rue d’Aguesseau
92100, Boulogne Billancourt, França; e (iv) Alexandre Borin Ribeiro, brasileiro, casado, bancário, portador da Cédula de Identidade RG
nº º 25981976 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 216.376.208-45, com endereço proﬁssional na Cidade de São Paulo, Estado de São
Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitscheck, 2041 e 2235, Bloco A. 5) Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi a presente
ata lavrada e depois lida, aprovada e assinada pelos membros da mesa e pelos acionistas presentes à Assembleia. 6) Assinaturas: Presidente: Cezar Augusto Janikian; Secretária: Carolina Silvia Alves Nogueira Trindade. Acionistas: Banque PSA Finance, representado
por sua procuradora Adriana Garcia Passos do Sacramento, e, Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. representado
por seus Diretores, Antonio Pardo de Santayana Montes e Angel Santodomingo Martell. São Paulo, 01 de fevereiro de 2018. Confere
com o original lavrado em livro próprio. Carolina Silvia Alves Nogueira Trindade - Secretária. JUCESP nº 184.840/18-1 em 18/04/2018.

Coati Participações S/A
CNPJ 03.080.803/0001-91
Relatório da Diretoria
Srs. Acionistas, Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social findo em 31/12/17, compostas do Balanço Patrimonial, da Demonstração do Resultado Economico, da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. Permanecemos à disposição de V.Sas., para qualquer esclarecimentos necessários.
Balanços Patrimoniais - (Em Reais)
Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos (Em Reais)
2016
2017
Ativo
2016
2017 Passivo
2016
2017
Circulante .......................................
1.352.800,00 1.352.800,00 Circulante .......................................
18.418,02
18.418,02 Origens do Recursos ..................................... (3.496.325,68) 2.438.240,61
Caixa e Bancos ..............................
0,00
0,00 Contas a Pagar ..............................
4.658,02
4.658,02 Lucro/Prejuízo do Exercício ........................ (3.496.325,68) 2.438.240,61
0,00
0,00
Adiantamento Despesas ................
20.000,00
20.000,00 Adiantamento .................................
13.760,00
13.760,00 Depreciações ...............................................
0,00
0,00
Outras Contas a Receber ..............
1.332.800,00 1.332.800,00 Obrigações Tributárias ...................
0,00
0,00 Aumento do Passivo Exigível a Longo Prazo
0,00
0,00
Realizável a Longo Prazo ..............
28.769,80
28.769,80 Exigível a Longo Prazo ..................
325.694,17
325.694,17 Diminuição do Ativo Realizável a Longo Prazo
0,00
0,00
Adiantamento coligadas ..................
28.769,80
28.769,80 Adiantamento para Futuro Aumento Capital
325.694,17
325.694,17 Aplicações dos Recursos ..............................
Aumento
do
Ativo
Realizável
a
Longo
Prazo
0,00
0,00
Permanente .....................................
10.475.042,28 12.913.282,89 Patrimônio Líquido .........................
11.512.499,89 13.950.740,50
Aquisições
do
Imobilizado
...........................
0,00
0,00
Investimentos ................................
10.280.042,28 12.718.282,89 Capital Social .................................
12.813.303,00 12.813.303,00
Bens ..............................................
256.714,00
256.714,00 Prejuízos/Lucros Acumulados .......
(1.300.803,11)
1.137.437,50 Variação do Capital Circulante Líquido .......... (3.496.325,68) 2.438.240,61
( - ) Depreciações Acumuladas ......
(61.714,00)
(61.714,00) Total do Passivo .............................
11.856.612,08 14.294.852,69 (+) Origens dos Recursos
(-) Aplicações dos Recursos ..................... (3.496.325,68) 2.438.240,61
Total do Ativo ..................................
11.856.612,08 14.294.852,69
Demonstração do Resultado Econômico do Exercício (Em Reais)
Demonstrações das Mutações do Patrimonio Líquido para
2016
2017
Resultado Operacional
Demonstração da Variação do Capital Circulante Líquido
os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e de 2017
0,00
0,00
Inicial
Final Variações Despesas Gerais .....................................
Descrição
Capital Lucro/Prejuizos Total Patrimonio
0,00
0,00
( + ) Ativo Circulante .................... 1.352.800,00 1.352.800,00
0,00 Honorários Profissionais ..........................
Social
Acumulados
Líquido
0,00
0,00
( - ) Passivo Circulante ................
18.418,02
18.418,02
0,00 Impostos e Taxas ....................................
0,00
0,00 Saldos em 31/12/2015 12.813.303,00
2.195.522,57
15.008.825,57
( = ) Capital Circulante Líquido CCL 1.334.381,98 1.334.381,98
0,00 Despesas Financeiras ..............................
- (3.496.325,68) (3.496.325,68)
Outras Despesas .....................................
0,00
0,00 Prejuízo do Exercício ..
Diretoria:
11.512.499,89
Resultado Operacional .............................
0,00
0,00 Saldos em 31/12/2016 12.813.303,00 (1.300.803,11)
• Rui Belusci • Ingeborg Christine Boehm
Equivalência Patrimonial .......................... (3.496.325,68) 2.438.240,61 Lucro do Exercício ......
2.438.240,61
2.438.240,61
Lauro Matsuo Sakuraba - Contador - CRC-1SP098679/O2
1.137.437,50
13.950.740,50
Resultado Líquido ...................................... (3.496.325,68) 2.438.240,61 Saldos em 31/12/2017 12.813.303,00

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100492179.2014.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França,
Estado de São Paulo, Dr(a). Guilherme Silveira Teixeira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
ASSOCIAÇÃO FRUTOS DA TERRA, CNPJ 08.911.478/0001-85 e CARLOS ALBERTO LILIENTHAL
ROTERMUND, CPF 400.411.070-04, que ALEX TOBIAS DE SOUZA, ajuizou-lhes uma Ação de
Procedimento Comum, objetivando seja a mesma julgada procedente com a condenação dos
requeridos na devolução de R$ 18.900,00 referente as parcelas pagas do consórcio firmado entre as
partes, bem como, a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos causados e
ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrandose os requeridos em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresentem resposta. Não
sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados revéis, 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 19 de abril de 2018.

7ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1087712-17.2014.
8.26.0100/01. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 7ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Antonio Carlos de Figueiredo Negreiros, na forma da lei, etc. FAZ SABER a ORLANDO
OKANISHI, CPF. 006.285.578-68, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença, requerida
que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, procedeu-se o bloqueio através do sistema BACENJUD, no valor de
R$ 7.514,41 (fls. 38/39) para pagamento do débito de R$27.026,95 (atualizado até 01/12/2017 –
fls.34/35). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL,
para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, apresente impugnação (Art.525 do CPC/20 15), na
ausência dos quais prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, 06 de março de 2018.

3HP Automação S/A
CNPJ/MF nº 08.367.320/0001-96 - NIRE 35300333888
Ata de Aprovação de Redução de Capital
Data, Hora e Local: Em 20/04/2018, às 15:00 horas, na sede da Sociedade. Mesa: Presidente,
Victor Nacim Abbud; Secretária, Guilnar Atallah Abbud. Presente: Totalidade dos Acionistas.
Deliberações: Reduzir o capital social, conforme Artigo 173 da Lei nº 6.404/76 de R$
10.141.067,00 para R$ 2.753.535,00, representando redução de R$ 7.387.532,00, excessivo
em relação ao objeto da sociedade. A redução do capital será efetivada mediante cancelamento
das ações e devolução de imóveis em estoque conferidos aos acionistas na proporção da participação de cada um no Capital, no valor de R$ 550.000,00 ao acionista Victor Nacim Abbud e
R$ 6.837.532,00 à acionista Guilnar Atallah Abbud, que autorizam e conferem a presente ata.

33ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 (VINTE) DIAS. PROCESSO Nº 100320759.2015.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 33ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São
Paulo, Dr(a). Sergio da Costa Leite, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ANGELO ALBERTO
FIGUEREDO GOULART, solteiro, RG 47.712.409-4, CPF. 055.720.426-76, que lhe foi proposta uma
ação de Monitória por parte de VSTP EDUCAÇÃO LTDA, alegando em síntese: objetivar o recebimento
de R$ 4.454,67 (Jan/2015), oriundos do inadimplemento do Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais firmado entre as partes. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi determinada a sua
CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito
atualizado, ou embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena
de conversão do mandado inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 02 de fevereiro de 2018.
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Agropecuária Jarinã S/A
CNPJ. Nº. 03.207.826/0001-14
Edital de Convocação -Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocam os Acionistas em 04/06/18, às 10h, na Rua Cubatão, 86, conjunto 1401, sala 01,SP, para deliberarem as seguintes Ordens do dia, em AGO: i) Aprovação do relatório anual da Diretoria, do Balanço
Patrimonial e das demais demonstrações financeiras encerrado em 31.12.17; ii) Fixação da verba global de
remuneração da Diretoria; e iii) deliberação da destinação do lucro líquido do exercício, se apurado; e
AGE: i) assuntos de interesse dos acionistas. SP,10/05/18. Ubirajara Rodolpho Amorim-Diretor Presidente.

3ª VC – Reg. Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1008859-11.2016.
8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de São
Paulo, Dr(a). Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JOSIMARIO SILVA
TRAJANO (CPF 288.843.988-35) e LUCIANE ROSAS MUNHOZ (CPF 193.532.188-96) que,
MASAFUMI KUROKI, ajuizou-lhes uma ação de Execução, para o recebimento de R$14.856,02
(Abril/2016), oriundos do Contrato de Locação Residencial firmado entre as partes e demais encargos,
do imóvel situado na Rua Gino, 119 casa 04, Bairro Chácara Belenzinho, nesta Capital. Estando os
executados em lugar ignorado, foi deferida a CITAÇÃO por EDITAL, para que em 03 dias, pag uem o
débito atualizado ou em 15 dias embarguem, ou reconheçam o crédito da exequente, comprovando o
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o
pagamento restante seja feito em 6 parcelas mensais atualizadas, prazos estes que começarão a fluir
após os 20 dias supra, sob pena de penhora e avaliação, ficando advertidos que será nomeado curador
especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será o presente edital, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 18 de abril de 2018.
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economia criativa, esse campo que é formado pelas atividades culturais e criativas, cresceu a uma taxa quase
chinesa nos últimos 5 anos". Afirmou que o crescimento
médio do setor cultural entre 2012 e 2016 foi de 9,1%.

Fernando Frazão/ABr

Em reuniões políticas em Lisboa, o ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, concedeu entrevista
explicando que a chamada "economia criativa" blindou a cultura dos impactos das últimas crises
econômicas vividas no Brasil e também dos reflexos do que ocorre no exterior
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