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São Paulo, sexta-feira, 14 de setembro de 2018

CNPJ nº 61.769.790/0001-69
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em milhares de Reais)
Balanços patrimoniais
Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
2º Semestre/17 31/12/17 31/12/16
Ativo
31/12/17 31/12/16 Passivo
31/12/17 31/12/16
Circulante
54.552
53.141 Circulante
59.331
52.101 Fluxos de caixa das atividades operacionais
(450)
7.075 (12.720)
Disponibilidades
324
59 Instrumentos Financeiros Derivativos
781
- Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício
841
917
399
Aplicações Interﬁnanceira de Liquidez
2.440
597 Instrumentos ﬁnanceiros derivativos
781
- Depreciações e amortizações
29
31
(326)
Aplicações no mercado aberto
2.440
597 Outras Obrigações
58.550
52.101 Ajustes de TVM
- (6.679)
6.142
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos
12.830
15.871 Fiscais e previdenciárias
1.067
11.359 Provisão de impostos no resultado
420
1.344 (6.505)
Carteira própria
1.408
1.331 Negociação e intermediação de valores
56.742
40.562
110
3.761 (3.982)
Vinculados ao Banco Central
3.221
3.335 Diversas
741
180 Variação de Ativos e Obrigações
Vinculados a prestação de garantia
8.201
11.205 Não Circulante
529
1.557 (Aumento) redução em TVM e instrumentos
(4.514) (4.226) (1.295)
Outros Créditos
35.332
33.911 Exigível a Longo Prazo
529
1.557 ﬁnanceiros derivativos
(10.785) (3.971) (14.681)
Rendas a receber
63
65 Outras Obrigações
529
1.557 (Aumento) redução de outros créditos
(311)
(923)
306
Negociação e intermediação de valores
22.344
16.094 Diversas
529
1.557 (Aumento) redução de outros valores e bens
Diversos
12.925
17.752 Patrimônio Líquido
7.464
963 Aumento (redução) em TVM e instrumentos
781
781
Outros Valores e Bens
3.626
2.703 Capital:
32.726
33.300 ﬁnanceiros derivativos
14.939 12.100 11.688
Outros valores e bens
2.214
2.214 De Domiciliados no país
29.526
30.000 Aumento (redução) em outras obrigações
5.105 (10.487)
Despesas antecipadas
1.412
489 Aumento de Capital
3.200
3.300 Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 530
Não Circulante
12.772
1.480 (Prejuízos acumulados)
(25.262) (32.337) Fluxos de caixa das atividades de investimento
Realizável a Longo Prazo
10.850
1.064 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
67.324
54.621 Alienações de:
(33)
(47)
(210)
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos
7.236
- Demonstração dos Resultados
2º Semestre/17 31/12/17 31/12/16 Imobilizado de uso
Carteira própria
3.370
- Receitas de Intermediação Financeira
4.129
9.012
7.199 Inversões em:
Imobilizado de uso
31
Vinculados a prestação de garantia
3.866
- Resultado de operações com títulos
(2.277) (2.376)
2.276
Outros Créditos
3.614
1.064 e valores mobiliários
4.129
9.012
7.199 Inversões líquidas no intangível
Caixa
líquido
usado
nas
atividades
de
investimento
(2.310)
(2.423)
2.097
Diversos
3.614
1.064 Despesas da Intermediação Financeira
(33)
(33)
Investimentos
41
41 Operações de empréstimos, cessões e repasses (33)
(33)
- Fluxos de caixa das atividades de ﬁnanciamento
5.300
Outros investimentos
41
41 Resultado Bruto da Intermediação Financeira 4.096
8.979
7.199 Recebimento pela integralização de capital
(100)
(100)
Imobilizado de Uso
277
369 Outras Receitas/ Despesas Operacionais
(4.565)
(8.621)
(10.872) Pagamentos pela redução de capital
Pagamentos
pela
cisão
(474)
Outras imobilizações de uso
2.308
2.262 Receitas de prestação de serviços
7.474
15.332
14.562
(574)
5.300
(Depreciações acumuladas)
(2.031)
(1.893) Despesas de pessoal
(1.004)
(1.911)
(1.744) Caixa líquido usado nas atividades de ﬁnanciamento (100)
2.108 (3.090)
Intangível
1.604
6 Outras despesas administrativas
(12.146) (24.037)
(16.877) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (1.880)
Ativos Intangíveis
2.383
7 Despesas tributárias
(399)
(926)
(7.689) Caixa e equivalentes de caixa no início
4.644
656
3.746
(Amortização acumulada)
(779)
(1) Outras receitas operacionais
1.641
4.290
1.636 do semestre/exercício
Total do Ativo
67.324
54.621 Outras despesas operacionais
(131)
(1.369)
(760) Caixa e equivalentes de caixa no
ﬁm
do
semestre/exercício
2.764
2.764
656
Resultado
Operacional
(469)
358
(3.673)
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
19
38
(2.905)
1. Contexto operacional: A Walpires S.A. Corretora de Câmbio, Títulos e Valo- Resultado Não Operacional
AuLucros
Resultado
antes
da
tributação
sobre
res Mobiliários (“Corretora”) tem como objetivo social atuar no mercado de títulos
mento ou Prejuí(450)
396
(6.578)
e valores mobiliários em seu nome ou por conta de terceiros. 2. Base para apresen- o lucro e participações
Capital de Ca- zos Acu
6.679
(6.142)
tação e elaboração das demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis Imposto de Renda e Contribuição Social
Social pital mulados
Total
6.679
(6.142)
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais Ativo ﬁscal diferido
7.075
(12.720) Saldos No Início do Semestre em 01/07/17 29.526 3.300 (24.812) 8.014
abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e interpreta- Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício/Semestre (450)
- (100)
(100)
85.828.553 85.828.553 81.736.699 Redução de capital
ções emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e apresentadas Nº de ações
(450)
(450)
-0,01
0,08
-0,16 Prejuízo do semestre
com as diretrizes estabelecidas pelo Banco Central do Brasil, através do Plano Con- Lucro/(Prejuízo) por ação R$
Saldos no Fim do Exercício em 31/12/17
29.526 3.200 (25.262) 7.464
tábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (COSIF). Na elaboração das Letras Financeiras do Tesouro
3.220
3.221
3.335
3.335 Mutações do Semestre:
(100)
(450)
(550)
demonstrações contábeis foram utilizadas estimativas contábeis que se basearam Vinculados a prestação de garantias 3.866
3.866
3.646
3.528 Exercício de 01/01/17 a 31/12/17
em fatores objetivos e subjetivos e levaram em consideração o julgamento da Admi- Letras Financeiras do Tesouro
93
93
3.646
3.528 Saldos no Início do Exercício em 01/01/17 30.000 3.300 (32.337)
963
nistração para determinação do valor adequado a ser registrado em certos ativos, Certiﬁcados de depósitos bancários
3.773
3.773
- Redução de capital
- (100)
(100)
passivos e outras transações. As demonstrações contábeis incluem, portanto, esti- Total Ativo não Circulante
10.455
10.457
6.981
6.863 Cisão
(474)
(474)
mativas referentes à seleção das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões neces- b) Em 31 de dezembro de 2017 houvia operações com instrumentos ﬁnanceiros
7.075 7.075
sárias para passivos contingentes, determinações de provisões para IR e outras derivativos no montante de R$ 781, referente a obrigações por compra a termo Lucro líquido do exercício
29.526 3.200 (25.262) 7.464
similares. A Corretora revisa as estimativas e premissas pelo menos mensalmente. de ações. c) O resultado das operações de títulos e valores mobiliários e instru- Saldos no Fim do Exercício em 31/12/17
Mutações do Exercício:
(474) (100)
7.075 6.501
A moeda funcional da Corretora é o Real, mesma moeda de preparação e apre- mentos ﬁnanceiros derivativos estão assim demonstrados:
2017
2016 Exercício de 01/01/16 a 31/12/16
sentação das demonstrações contábeis. Estas informações contábeis foram apro- Resultado de operações com títulos e valores mobiliários
9.012 7.199 Saldos no Início do Exercício em 01/01/16 28.000
- (19.617) 8.383
vadas pela Diretoria da Corretora em 31/01/2018. 3. Resumo das principais Títulos de renda variável
(70) Aumento de capital
2.000 3.300
- 5.300
práticas contábeis: a. Apuração de resultado - O resultado é apurado de acordo Títulos de renda ﬁxa
9.043 6.943 Prejuízo do exercício
- (12.720) (12.720)
com o regime de competência que estabelece que as receitas e despesas devem Ajuste TVM - Termo
39
- Saldos no Fim do Exercício em 31/12/16
30.000
3.300
(32.337)
963
ser incluídas na apuração dos resultados dos períodos em que ocorrerem, sempre Ajuste TVM - Títulos de renda variável
(69)
335 Mutações do Exercício:
2.000 3.300 (12.720) (7.420)
simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimen- Ajuste TVM - Títulos de renda Fixa
(1)
(9)
to ou pagamento. As operações com taxas preﬁxadas são registradas pelo valor de Despesas Obrigações Empréstimos e Repasses
(33)
- O valor original envolvido é de R$ 8.863, sendo o valor atualizado de R$ 15.564.
resgate, e as receitas e despesas correspondentes ao período futuro são apresen- Juros sobre contrato a termo
(33)
- 8.3.4. Execução ﬁscal - Coﬁns - processo n° 44849-62.2013.4.03.6182 - Em 17 de
tadas em conta redutora dos respectivos ativos e passivos. As receitas e despesas 5. Composição de saldos relevantes:
2017
2016 setembro de 2013 a Corretora recebeu uma execução ﬁscal no valor original de R$
de natureza ﬁnanceira são contabilizadas pelo critério pro rata dia. As operações Ativo circulante
2.583, sendo o valor atualizado de R$ 3.287 A Corretora possui outros processos
com taxas pós-ﬁxadas são atualizadas até a data do balanço. b. Aplicações inter- Outros créditos
de natureza ﬁscal que perfazem o montante de R$ 10.409, os quais foram objeto
ﬁnanceiras de liquidez - São registradas pelo valor de aquisição, acrescidas dos Negociação e intermediação de valores
22.344 16.094 do Programa Especial de Regularização Tributária - PERT no decorrer de 2017 e
rendimentos auferidos até a data do balanço. c. Títulos e valores mobiliários e Caixa de registro em liquidação
21.162 13.443 demais causas que perfazem o montante de R$ 398, em andamento. 9. Imposto
instrumentos ﬁnanceiros derivativos - De acordo com a Circular nº 3.068 de Devedores contas liquidações pendentes
417 2.031 de Renda e Contribuição Social: a) A conciliação da despesa de Imposto de
08/11/2001 e regulamentação complementar, em 30/06/2002, os títulos e valores Operações com ativos ﬁnanceiros
2017
2016
765
620 Renda e Contribuição Social é a seguinte:
mobiliários são classiﬁcados nas categorias de acordo com a intenção da Adminis- Diversos
IR
CS
IR
CS
12.925 17.752 Apuração de IR/CS
tração: em negociação, disponíveis para venda e mantidos até o vencimento. Os tí- Adiantamentos e antecipações
396
396 (6.578) (6.578)
8.098 7.109 Resultado antes da tributação sobre o lucro
tulos classiﬁcados na categoria “Para negociação” são apresentados no ativo circu- Devedores por compra de valores e bens (a)
- 7.240 Adições/(exclusões):
lante e avaliados pelo valor de mercado, os classiﬁcados na categoria “Disponíveis Impostos e contribuições a compensar
636
636
747
747
2.772 2.127 Despesas não dedutíveis
para venda” são avaliados pelo valor de mercado e os classiﬁcados na categoria Devedores diversos (b)
73
73
19
19
2.055 1.276 Despesas de marcação a mercado
“Mantidos até o vencimento” são contabilizados pelo custo de aquisição, acrescido Outros valores e bens
328
328
1
1
3.626 2.703 Provisões de contingências
dos rendimentos contratados. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos classiﬁca- Bens não de uso próprio (c)
- 3.078 3.078
2.214 2.214 Provisão para perda com investimentos
dos na categoria “Para negociação” são contabilizados em contrapartida à conta de Despesas antecipadas
(42) (42) (345) (345)
1.412
489 Receitas de marcação a mercado
receita ou despesa do período. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos classiﬁ- Ativo não circulante
Reversão de contingências
(128) (128)
cados na categoria “Disponíveis para venda” são contabilizados em contrapartida à Diversos
1.263 1.263 (3.078) (3.078)
3.614 1.064 Lucro real
conta destacada do patrimônio líquido deduzido dos efeitos tributários, e na venda Devedores para depósitos em garantia (b)
(379) (379)
3.614 1.064 (-) Compensação de prejuízo ﬁscal 30%
deﬁnitiva dos títulos, estes ajustes são transferidos para as respectivas contas de Passivo circulante
884
884
2017
2016 Base de cálculo
resultado do período. De acordo com a Circular nº 3.082 de 30/01/2002 e regula- Outras obrigações
Encargos as alíquotas de 15%
mentações posteriores, os instrumentos ﬁnanceiros derivativos passaram a ser Fiscais e previdenciárias
(197) (177)
1.067 11.359 para IR /20% para CS
classiﬁcados na data de sua aquisição de acordo com a intenção da administração Impostos e contribuições a recolher (d)
1.067 11.299 (-) Incentivo P.A.T.
para ﬁns ou não de proteção (hedge). As operações que utilizam instrumentos ﬁ- Provisões para riscos ﬁscais
3.710 2.969 (3.412) (2.730)
60 Ativo Fiscal Diferido
nanceiros efetuados por solicitação de clientes, por conta própria, ou que não aten- Negociação e intermediação de valores
56.742 40.562 (a) Créditos tributários - A Corretora possui prejuízo ﬁscal de Imposto de Renda
dam aos critérios de proteção (principalmente derivativos utilizados para administrar Credores conta liquidações pendentes
55.962 39.714 e base negativa de CSLL no montante de R$17.043 (R$ 17.421 em 2016). (b) Ima exposição global de risco), são contabilizados pelo valor de mercado, com os Caixa de registro e liquidação
780
848 posto de Renda e outros impostos - As declarações de renda dos últimos cinco
ganhos e perdas realizados e não realizados, reconhecidos diretamente na de- Diversos
741
180 exercícios estão sujeitas à revisão e aprovação pelas autoridades ﬁscais. Outros
monstração do resultado. d. Negociação e intermediação de valores - Demons- Provisão para pagamentos a efetuar
729
174 impostos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos
trada pelo saldo das operações de compra ou venda de títulos e valores a receber Obrigações para/aquisição de bens e direitos
6
- competentes por períodos variáveis de tempo. 10. Responsabilidades: A Corretorealizadas na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão, por conta de clientes, pendentes de Credores diversos
6
6 ra é responsável pela administração de carteiras de clubes de investimentos, cujo
liquidação dentro dos prazos regulamentares ou de vencimento dos contratos. e. Passivo não circulante
valor de patrimônio líquido na data do balanço era de R$ 3.422 (R$ 4.486 em 2016).
Demais ativos circulantes e não circulantes - São apresentados pelo valor de Outras obrigações
11. Partes relacionadas: As transações entre as partes relacionadas foram realizarealização, incluindo, quando aplicável, as variações monetárias, bem como os Diversos
529 1.557 das de acordo com os prazos e condições usuais de mercado. 11.2. Remuneração
rendimentos auferidos até a data do balanço. f. Permanente s Imobilizado de uso: Provisões para passivos contingentes
529 1.557 do pessoal-chave da administração: A remuneração total do pessoal-chave da
são registrados pelo custo de aquisição e a depreciação foi calculada pelo método (a) Devedores por compra de valores e bens
administração para o exercício ﬁndo em 31/12/2017 foi de R$ 137 (R$ 138 em
linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos Descrição
2017
2016 2016), a qual é considerada benefício de curto prazo. 12. Outros assuntos: A
bens segundo parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo Venda de imóveis (i)
- 4.963 Administração da Corretora efetuou a cisão parcial de acervo líquido no montate
de 20% ao ano para “Sistema de processamento de dados” e de 10% ao ano para Venda de intangível (ii)
- 2.277 de R$ 474, na data base 28/02/2017, sendo realizado em 08/12/2017, o primeiro
AS DEMAIS CONTAS s Intangível: são registrados os direitos adquiridos que tenham Total
- 7.240 aditamento à Cisão, conforme demonstrado no quadro. A cisão encontra-se em
por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Corretora ou exercidos (i) Refere-se a venda, ocorrida em dezembro de 2014, de dois conjuntos de escritó- processo de homologação pelo Banco Central do Brasil.
Valor - R$
com essa ﬁnalidade, conforme Resolução nº 3.642 de 26/11/2008 do Banco Cen- rios, localizados em São Paulo pelo valor total de R$ 3.842, corrigido pela taxa Selic. OUTROS CRÉDITOS
tral do Brasil. São representados por softwares, registrados pelo custo de aquisição Em 30/06/2016 o valor a receber era de R$ 4.645 e em 31/12/2016 era de R$ 4.963. DIVERSOS
4.366
e amortizados pelo método linear, com base na vida útil deﬁnida são geralmente Em fevereiro de 2017 foi recebido o total de R$ 1.500 e, registrada a atualização de Devedores por compra de valores e bens (nota 5.a.i)
3.547
amortizados de forma linear no decorrer de um período estimado de benefício R$ 402, resultando assim em um valor a receber de R$ 3.547. O valor a residual Outros impostos a compensar
819
econômico. g. Redução ao valor recuperável de ativos (impairment) - Um ativo a receber compôs o valor da cisão parcial de acervo líquido realizada com a data OUTRAS OBRIGAÇÕES
está desvalorizado quando seu valor contábil excede seu valor recuperável. De base 28/02/2017, com aditamento realizado em 08/12/2017. (Nota nº 12); (ii) Refer- FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
3.892
acordo com a Resolução CMN nº 3.566/2008, que dispõe sobre procedimentos se a venda da plataforma eletrônica e software, ocorrida em março de 2016, pelo Outros impostos e contribuições
1.990
aplicáveis no reconhecimento, mensuração e divulgação de perdas em relação ao valor contábil de R$ 2.277. O pagamento será realizado em duas parcelas, sendo a Parcelamento PRT
1.902
valor recuperável de ativos (impairment), a Corretora testa, no mínimo anualmente, primeira em março de 2017 e a segunda em julho de 2017. Devido ao não recebi- PATRIMÔNIO LÍQUIDO
474
o valor recuperável dos seus ativos, sendo reconhecidas no resultado do exercício mento da 1ª parcela, em março de 2017 foi realizada a provisão para perda do valor 13. Risco operacional e risco de mercado: Risco operacional: deﬁnido como
as eventuais perdas apuradas. Nos exercicios encerrados em 31/12/2017 e 2016, a receber. Em setembro de 2017, devido ao não pagamento pela contraparte do o risco de perda resultante de falha ou inadequação de processos internos, comnão foram constatadas perdas no valor recuperável dos ativos. h. Passivos circu- valor negociado, o valor foi reintegrado ao intangível da Corretora. (b) Devedores portamento humano e sistemas, ou ainda, proveniente de eventos externos. Nesta
lantes e não circulantes - s Demais passivos circulantes e não circulantes: são diversos e depósitos judicias - Descrição - Devedores diversos 2017
2016 deﬁnição, inclui-se o risco legal, mas não o risco reputacional ou de negócios. Em
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicá- Depósito judicial
27
27 atendimento à Resolução nº 3.380/06 do Conselho Monetário Nacional (CMN), a
vel, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas Multas BMF (i)
1.597
792 Corretora estruturou e instituiu o seu sistema de Gerenciamento de Riscos OpeATÏ A DATA DOS BALANÎOS s Provisões: uma provisão é reconhecida no balanço Acordos
81
114 racionais, estando capacitada a identiﬁcar, avaliar, monitorar e mitigar este tipo de
quando a Corretora possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de Diversos
350
343 risco. Risco de mercado: o estabelecimento de estrutura de gerenciamento do risum evento passado, onde é provável que um recurso econômico seja requerido Total
2.055 1.276 co de mercado está deﬁnido por meio da Resolução nº 3.464/07. O gerenciamento
para saldar a obrigação e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suﬁ- Descrição - Devedores depósitos em garantia
2017
2016 de risco de mercado da Corretora é efetuado de forma centralizada, pela Área de
ciente segurança. As provisões são registradas tendo como base as melhores esti- Processos ﬁscais
153
152 Compliance e Risco que mantém independência com relação à mesa de operações
mativas do risco envolvido. i. Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Processos cíveis
1.226
378 e demais áreas operacionais da corretora. A organização está apta a atender as exiSocial - A provisão para o IR é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável, Processos trabalhistas
534 gências da Resolução CMN nº 3.464/07 que trata da estrutura de gerenciamento do
acrescida de adicional de 10% sobre os lucros que excederem R$240 no ano. A Outros (ii)
2.235
- risco de mercado, nos prazos estabelecidos. 14. Seguros A Corretora adota a políprovisão para CS estava sendo calculada à alíquota de 15%, após efetuados os Total
3.614 1.064 tica de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes
ajustes determinados pela legislação ﬁscal. Em 21/05/2015, foi publicada a Medida (i) Saldo decorrente de multas de processos administrativos junto a BMF em dis- considerados suﬁcientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza
Provisória 675/2015, que alterou a alíquota da Contribuição Social sobre o Lucro cussão. (ii) Saldo referente a valores a receber decorrente de ação indenizatória de sua atividade. As premissas de risco, dada a sua natureza, não fazem parte do
Liquido (CSLL) das Instituições Financeiras de 15% para 20%, com eﬁcácia a partir junto a Telebrás. Este valor foi baixado em agosto de 2016 para reconhecimento escopo de uma revisão das demonstrações contábeis, consequentemente não fode 01/09/2015, convertida pela Lei 13.169 de 06/10/2015. O IR e a CS diferidos de perdas, lançadas em resultado não operacional. No decorrer do 1° semestre de ram examinadas pelos nossos auditores independentes. 15. Limites operacionais:
ativos, após análise de realização, são calculados sobre as adições temporárias. 2017, devido ao andamento do processo, foi realizada a reversão do valor. (c) Bens Em 31/12/2017 a Corretora apresentou o Patrimônio de Referência (PR) de R$
Os tributos diferidos passivos são calculados sobre as exclusões temporárias. As não de uso próprio Refere-se ao registro de aeronave recebido em dação de pa- 2.982 valor abaixo do exigido pela Resolução nº 4.193/2013. 16. Parcelamentos
respectivas alíquotas utilizadas foram de 25% e 20%, e estão apresentados na gamento mediante contrato ﬁrmado em 25/08/2015 decorrente do saldo devedor ﬁscais (não auditado): Em 31/05/2017 foi emitida a Medida Provisória n° 783,
rubrica “Outros créditos - Diversos”, reﬂetidos no resultado do exercício. j. Ativos e existente em conta corrente de cliente pessoa jurídica. (d) Impostos e contribui- que, em substituição a Medida Provisória n° 766 de 04/01/2017, institui o Programa
passivos contingentes - As contingências ativas e passivas e obrigações legais, ções a recolher - O saldo em 2016 refere-se principalmente aos parcelamentos Especial de Regularização Tributária (PERT), o qual traz melhorias nas modaliﬁscais e previdenciárias são avaliadas, reconhecidas e demonstradas de acordo decorrentes da Lei 11.941, Prefeitura Municipal de São Paulo e parcelamentos dades de liquidação dos débitos. Desta forma, em 29/09/2017, a Administração
COM OS CRITÏRIOS DElNIDOS NA 2ESOLUÎÍO N  DO #-. s Ativos contingen- junto a CVM, os quais foram objetos do Programa Especial de Regularização Tri- da Corretora, solicitou adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária
tes: não são reconhecidos contabilmente, exceto quando a administração possui butária (PERT) e Programa de Regularização Tributária (PRT), tratados na nota (PERT), migrando assim os débitos anteriormente aderidos ao Programa de Regutotal controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais favo- explicativa n° 16. 6. Capital social: O capital social em 31/12/2017 é de R$ 32.726, larização Tributária (PRT) - demais débitos, optando pelo pagamento em espécie
ráveis, sobre as quais não cabem mais recursos, caracterizando o ganho como está representado por 85.828.553 ações ordinárias nominativas, sem valor nomi- de, no mínimo, 7,5% do valor da dívida consolidada igual ou inferior a R$ 15.000,
praticamente certo e pela conﬁrmação da capacidade de sua recuperação por re- nal. Em 30/11/2016 foi deliberado o aumento de capital social no montante de R$ sendo a liquidação do valor restante com utilização de créditos tributários. Os efeitos
cebimento ou compensação coM OUTRO EXIGÓVEL s Passivos contingentes: são 3.300, mediante a emissão de 19.416.297 novas ações. Tal aumento foi indeferido líquidos dessa adesão serão reconhecidos quando da consolidação dos débitos
constituídos levando em conta a opinião dos assessores jurídicos, a natureza das pelo Banco Central do Brasil, com decisão deﬁnitiva emitida em 27/11/2017. Em pela Receita Federal. Os créditos tributários não estão consignados em contas de
ações, a similaridade com processos anteriores, a complexidade e o posicionamen- 19/12/2017 foi deliberado novo aumento de capital social da Corretora no montante ativo. Modalidade 1: RFB –demais débitos - Adesão em 29/09/2017 (à vista); Em
to de tribunais, sempre que a perda for avaliada como provável, o que ocasionaria de R$ 3.200, mediante a emissão de 29.493.044 novas ações ordinárias, nomi- 29/09/2017, a Corretora migrou do parcelamento PRT para o parcelamento PERT
uma provável saída de recursos para a liquidação das obrigações e quando os nativas e sem valor nominal, pelo preço de emissão de R$ 0,13064934 por ação, - MP 798 e IN 1711, incluindo os débitos anteriormente parcelados e outros débitos
montantes envolvidos forem mensuráveis com suﬁciente segurança. Os passivos em homologação pelo Banco Central do Brasil. 7. Juros sobre capital próprio: no âmbito da RFB até 15 milhões - entrada de 5% e saldo à vista com pagamentos
contingentes classiﬁcados como de perdas possíveis não são reconhecidos conta- Nos exercícios encerrados em 31/12/2017 e 2016, não foram pagos juros sobre com créditos de prejuízo ﬁscal e base negativa da CSLL:
Valor (R$)
bilmente, devendo ser apenas divulgados nas notas explicativas, quando individual- capital próprio, conforme faculta artigo 9º, da Lei nº 9.249/95. 8. Contingências: 8.1. Descrição - não auditado
mente relevante, e os classiﬁcados como remotos não requerem provisão e nem Ativos contingentes - Em 31/12/2015 a Corretora possuía um saldo contabilizado PERT Total dos débitos
14.913
DIVULGAÎÍO s Obrigações legais - ﬁscais e previdenciárias: referem-se a deman- no ativo contingente no montante de R$3.078, referente à ação indenizatória da Valor da entrada 5%
(754)
das judiciais onde estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de Telebras. Este valor foi baixado em agosto de 2016 por reconhecimento de per- DESCONTO
(7.083)
alguns tributos (impostos e contribuições). Estão reconhecidos e provisionados, in- das, lançadas em resultado não operacional. No decorrer do 1° semestre de 2017, Saldo da divida a ser paga com Créditos Fiscais
7.076
dependentemente da avaliação das chances de êxito no curso do processo judicial. devido ao andamento do processo, foi realizada a reversão do valor (nota 5.b.ii). A Pagamento com PREJUÍZO FISCAL - IRPJ
(3.931)
k. Caixa e equivalente de caixa - Caixa e equivalente de caixa são representados ação referia-se à venda indevida de ações realizada em 2002. Em 22 de agosto de Pagamento com BASE NEGATIVA - CSLL
(3.145)
por disponibilidades em moeda nacional, aplicações em mercado aberto, aplica- 2013 foi proferida a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo intimando a Tele- Modalidade 2: PGFN - Adesão em novembro de 2017 (à vista). Em
ções em renda ﬁxa e operações compromissadas, cujo vencimento das operações bras a efetuar o pagamento no valor atualizado de R$7.309, via depósito judicial. O 13/11/2017 a Corretora fez adesão ao Parcelamento PGFN - MP 783/2017 e
na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco in- pagamento foi parcialmente efetuado em 04 de dezembro de 2013 no montante de Lei nº 1349/2017 - demais débitos até R$ 15 milhões - Entrada de 5% e saldo
signiﬁcante de mudança de valor justo, que são utilizados pela Corretora para ge- R$ 5.192, e o restante permanece aguardando a decisão judicial. 8.2. Demandas à vista com pagamentos com Créditos de prejuizo ﬁscal e base negativa da
renciamento de seus compromissos de curto prazo.
2017 2016 judiciais provisionadas A Corretora possui processos judiciais classiﬁcados como CSLL:
Valor (R$)
Disponibilidades
324
59 perdas prováveis pelos seus consultores jurídicos em andamento que envolve res- Descrição - não auditado
Caixa
35
43 ponsabilidades contingentes. Com base na análise individual de tais processos, e PERT Total dos débitos
14.935
Depósitos bancários
289
16 tendo como suporte a opinião dos advogados, os Administradores da Corretora Valor da entrada 5%
(750)
Aplicações Interﬁnanceiras de Liquidez
2.440
597 decidiram efetuar o reconhecimento contábil ao evento de acordo com seus riscos. DESCONTO
(8.127)
Letras Financeiras do Tesouro
597 O valor provisionado das ações cíveis foi de R$ 398 (R$ 1.487 em 2016), ações Saldo da divida a ser paga com Créditos Fiscais
6.058
Letras do Tesouro Nacional
2.440
- ﬁscais no montante de R$ 61 (R$ 60 em 2016); e, sobre ações trabalhistas foi de R$ Pagamento com PREJUÍZO FISCAL - IRPJ
(3.366)
Total caixa e equivalente de caixa
2.764
656 70 (R$ 70 em 2016). De acordo com a Administração da Corretora o valor total do Pagamento com BASE NEGATIVA - CSLL
(2.692)
4. Títulos e valores mobiliários e instrumentos ﬁnanceiros derivativos: a) Os passivo contingente provisionado de R$ 529 (R$ 1.617 em 2016) é suﬁciente para 17. Eventos Subsequentes: a) Em 15/03/2018 o Banco Central do Brasil indeferiu
valores de custo atualizado da carteira de títulos e valores mobiliários, classiﬁcados cobrir possíveis perdas futuras. 8.3. Passivos contingentes não provisionados: o aumento de capital realizado em 19/12/2017 no montante de R$ 3.200. Consecomo títulos disponíveis para venda, comparados com os respectivos valores de A Corretora possui demandas administrativas e judiciais de natureza cíveis no mon- quentemente, o valor anteriormente destinado a aumento de capital, foi destinado
2017
2016
mercado, estão assim demonstrados:
tante de R$ 13.287 (R$ 6.645 em 2016), trabalhista no montante de R$ 870 (R$ para absorção dos prejuízos acumulados, nos moldes da Circular n° 2.403/94 e
Ativo circulante
Valor do Valor de Valor do Valor de 530 em 2016) e ﬁscal no montante aproximado de R$ 29.658 (R$ 30.804 em 2016), alterações posteriores. b) Em junho de 2018, por decisão da Administração da Corcusto mercado
custo mercado classiﬁcadas por seus consultores jurídicos como perdas possíveis. As principais retora, foram realizados ajustes diversos no balanço no valor total de R$ 1.044,
Carteira própria
1.410
1.408
1.334
1.331 demandas de natureza cível são: 8.3.1. Ressarcimento de indenização - proces- sendo reconhecida a despesa no resultado no período. Adicionalmente foram conDebêntures
960
958
884
881 so n°1084444-18.2015.8.26.0100 - trata-se de ação objetivando o ressarcimento tabilizados como despesa os valores decorrentes de devedores diversos - multas
Títulos de capitalização
450
450
450
450 de indenização, promovida por BM&FBovespa Supervisão de Mercados - BSM. no montante de R$ 1.597 e também realizado o ajuste dos créditos a receber da
Vinculados a prestação de garantias 8.201
8.201
7.677
7.677 O processo encontra-se em apreciação de embargos de declaração da autora. O Telebrás, com base no extrato do depósito judicial, sendo reconhecida despesa no
Letras Financeiras do Tesouro
118
118 valor envolvido é de R$ 3.400. 8.3.2. Ressarcimento de indenização - processo montante de R$ 705. Desta forma, o resultado em junho de 2018 foi afetado pelo
Certiﬁcados de depósitos bancários
1.177
1.177
7.559
7.559 n°1091474-07.2015.8.26.0100 - trata-se de ação objetivando o ressarcimento de ajuste total de R$ 3.346. c) Por decisão da Administração da Corretora, em reunião
FILC BM&FBOVESPA
7.024
7.024
- indenização, promovida por BM&FBovespa Supervisão de Mercados - BSM. Foi de acionistas realizada em 20/07/2018, foi proposta a alienação da aeronave regisTotal Ativo Circulante
9.611
9.609
9.011
9.008 interposto recursos entre as partes, em fase de apreciação de processamento. O trada como “bens não de uso próprio”, descrito na nota 5(c), em condições usuais
2017
2016
valor envolvido é de R$ 4.000. A Corretora possui outros processos de natureza de mercado internacional. d) Em 10/07/2018, com base na deliberação CVM n° 158
Ativo circulante
Valor do Valor de Valor do Valor de cível que perfazem o montante de R$ 5.887. As principais demandas de natureza de 21/07/1993, o Superintendente de Relações de Investidores da CVM autorizou a
custo mercado
custo mercado ﬁscal são: 8.3.3. IRPJ e CSSL - glosa de dedução de despesas oriunda do paga- Walpires Asset Management Ltda. a prestar os serviços de administração de carteiCarteira própria
3.369
3.370
- mento de empréstimo (mútuo) efetuado com partes relacionadas em 1989 - Proces- ras e valores mobiliários previstos na Instrução CVM 558 de 26 de março de 2015.
Cédula de Crédito Bancário
3.369
3.370
- so nº 16327.001420/2009-15.O processo foi remetido ao Conselho Administrativo
André Luiz Silva - Diretor
Vinculados ao Banco Central
3.220
3.221
3.335
3.335 de Recursos Fiscais - CARF. Aguarda-se julgamento dos embargos de declaração.
Sihigeru Kimura - Contador CRC-1SP 079.857/O-7

Logística Ambiental de São Paulo S.A. - LOGA

CNPJ/MF nº 07.032.886/0001-02 - NIRE nº 35.300.318.005
Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 01.08.2018
Data, hora, local: 01.08.2018, 10hs, sede social, Avenida Marechal Mario Guedes, 221, São Paulo/SP. Convocação:
Dispensada. Presenças: Totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Anrafel Vargas Pereira da Silva, Secretária: Luciana Marinho Nobemassa Carvalho. Deliberações aprovadas: Alteração do endereço da ﬁlial CNPJ/MF
07.032.886/0004-47, NIRE 35.905.161.628 da Sociedade denominada CTRSS - Central de Tratamento de Resíduos de Saúde Marcus Silva Araujo, da Rua Mogeiro, 1580 - Vila Perus, São Paulo, para Rodovia dos Bandeirantes, km 26 - Chácara Jaraguá, São Paulo/SP, CEP 05245-000. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata.
São Paulo, 01.08.2018. Acionistas: Vega Valorização de Resíduos S.A., Anrafel Vargas Pereira da Silva, Carlos Alberto Nunes Bezerra; Estre Coleta Holding S.A. e Estre Ambiental S.A., ambas por Julio César de Sá Volotão,
Thiago Fernandes. JUCESP nº 426.520/18-0 em 06.09.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL. 3ª Vara Cível do Foro de São Miguel Paulista - São Paulo /SP. Edital
de 1ª e 2ª Praça dos DIREITOS POSSESSÓRIOS de bem imóvel e para intimação da requerida
MARIA DILMA DA SILVA, e demais interessados, que expedido na Ação de Procedimento Ordinário
(Extinção de Condomínio), nº 0026601-14.2012.8.26.0005, em trâmite na 3ª Vara Cível do Foro de
São Miguel Paulista - São Paulo /SP, requerida por ALCIDES FELIS DA SILVA (CPF: 618.706.178-00).
Nos termos do Art. 881, § 1º do NCPC, FAZ SABER que levará a leilão o bem abaixo descrito, através
do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES (www.zukerman.com.br), em condições que
segue: 1. IMÓVEL: DIREITOS POSSESSÓRIOS sobre Imóvel (com área a regularizar) localizado
na Rua Isabel Morales de Oliveira Miragaia, nº 108, no Jardim dos Ipês, São Paulo/SP. Com a área
construída a regularizar de aproximadamente 85,00m2, com um total de área de aproximadamente
120,00m2 e contribuinte na prefeitura do município de São Paulo nº 132.271.0128-8 (conf. laudo
de avaliação). 2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 353.773,56 (Setembro/2017 Conf. Fls. 251 do cálculo
de Atualização Monetária). 3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS - 1ª Praça
começa em 09/11/2018, às 11h00min, e termina em 13/11/2018, às 11h00min e; 2ª Praça começa
em 13/11/2018, às 11h01min, e termina em 03/12/2018, às 11h00min. 5. CONDIÇÕES DE VENDA
E INFORMAÇÃO - edital completo com forma de pagamento, lance mínimo, comissão do leiloeiro e
demais condições no site www.zukerman.com.br. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente
perante o Oﬁcio onde estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida
Angélica, nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)2388-8283 e
e-mail: contato@zukerman.com.br. Fica a requerida MARIA DILMA DA SILVA e demais interessados,
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação pessoal.
Dos autos não consta recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente edital, por extrato,
aﬁxado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 11 de setembro de 2018.

EPE Empresa de Participações
e Empreendimentos S/A
CNPJ 06.225.026/0001-14 - NIRE: 35.300.314.824
Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 23/07/2018
Data: 23/07/2018; Horário: 16:00 horas; Local: Sede social da EPE - Empresa de Participações e
Empreendimentos S/A, inscrita no CPF/MF sob o nº 06.225.026/0001-14, NIRE 35.300.314.824, na Avenida Paulo Ayres nº 240, sala 06, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo; Publicações:) a) Convocação - Dispensada em razão de haver comparecido a totalidade dos acionistas nos termos do § 4º do artigo 124 da Lei nº 6404/76; b) Balanço Patrimonial de 31/12/2017 e 31/12/2016, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Resultado, Relatório da Diretoria - Publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo e
Empresas & Negócios do dia 05 de julho de 2018; c) Mesa: Sob a presidência do acionista Vitor Luiz
Taddeo Mammana, secretariada por mim Antonio Afonso Simões; d) Presenças: Acionistas representando
a totalidade do capital social; Ordem do Dia e Deliberações: d-1) Aprovados por unanimidade com abstenção dos legalmente impedidos o balanço e demonstrações contábeis retro mencionados; d-2) A sociedade apresentou liquido de R$ 4.581,79 (quatro mil, quinhentos e oitenta e um reais e setenta e nove centavos); d-3) Deliberado por unanimidade que não será constituída reserva legal em razão da existência de
prejuízos acumulados e, por este motivo o lucro apurado será compensado com os prejuízos acumulados; d-4) Eleição da diretoria e fixação da remuneração: Foram reeleitos por unanimidade os seguintes diretores: d-3-1) Diretor Presidente: Vitor Luiz Taddeo Mammana, brasileiro, casado, industrial,
nascido em 27/05/1939, portador da cédula de identidade RG. 2.317.306-3-SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o nº 028.096.568-00; d-3-2) Direto Vice Presidente: Riccardo Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, nascido em 26/09/1948, portador da cédula de identidade RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito no CPF/MF
sob o nº 066.751.668-91, ambos residentes e domiciliados na capital de São Paulo e com escritório na
Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo, que
exercerão seus cargos sem qualquer remuneração; e) Declaração de desimpedimento: A declaração de
desimpedimento em apartado, assinada pelos diretores eleitos passa a fazer parte integrante e
inseparável da presente ata. f) Outros assuntos de interesse social: Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação foram encerrados os trabalhos, concedido o tempo necessário à lavratura da
presente ata que, na reabertura, foi lida, aprovada e assinada por todos os acionistas da sociedade.
Taboão da Serra, 23 de julho de 2018. (aa.) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da Mesa, Antonio
Afonso Simões - Secretario da Mesa, Antonio Afonso Simões, Dina Rosa Bosellini - p.p. Dr. Gilberto
Cipullo, Hargrove Investments LLC - p.p. Dr. Gilberto Cipullo, Julia Dora Antonia Koranyi Arduini - p.p.
Riccardo Arduini, Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz Taddeo Mammana,
Zeaf Participações e Empreendimentos Ltda. - Vitor Luiz Taddeo Mammana (sócio administrador).
Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da Serra, 23 de julho de
2018. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Antonio Afonso Simões - Secretário da mesa.
JUCESP nº 386.071/18-4 em 15/08/2018, Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Orient Relógios do Brasil S.A.
CNPJ/MF 60.401.205/0001-00 - NIRE 35.300.042.875
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária

São convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a
se realizar no dia 20 de setembro de 2018, às 9:00 horas, na sede social, na Avenida das Nações Unidas, 10.989, 7°. Andar, Conjunto 71 - Sala 1, Brooklin Paulista, São Paulo - SP, CEP
04578-000, a ﬁm de deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Distribuição de dividendos aos
acionistas. São Paulo, 12 de setembro de 2018. A Diretoria.
(12,13 e 14/09/2018)

A polêmica diferença
salarial entre
homens e mulheres
Ricardo Karpat (*)
Discussões envolvendo
diferença salarial entre
homens e mulheres são
bastante antigas
orém têm obtido mais
espaço neste período
pré-eleitoral, especialmente através de questionamentos feitos aos presidenciáveis a respeito do tema.
Dados do IBGE apontam que,
em média, as mulheres ganham
77,5% do salário dos homens
no Brasil. Em geral, o mercado
de trabalho mostra que elas
ainda têm um longo caminho a
percorrer para obter o mesmo
reconhecimento.
Além da questão salarial,
mulheres também são minoria
ocupando posições nos principais cargos de gestão, como a
diretoria de grandes empresas.
Ainda assim, embora o cenário
esteja longe do ideal, não podemos esquecer de que houve
melhora. Cada vez mais o mercado está ciente de que a contratação de um profissional não
pode ser definida pelo sexo, e
várias outras características
e possíveis qualidades devem
ser levadas em consideração
pelo empregador no ato da
admissão ou promoção.
Discordo daqueles que defendem uma interferência
do Governo por conta desta
questão. Há mercados em que o
homem tem uma remuneração
maior, em outros é a mulher
quem recebe um valor mais
elevado, isso pode variar muito
de acordo com cada profissão.
Em primeiro lugar, devem ser
analisadas as condições de
trabalho e a capacitação pro-

P

fissional dos envolvidos, para
depois se discutir uma possível
diferença salarial.
Quando ambos estão inseridos num cenário idêntico, em
termos de função, atributos,
carga horária, entre outros
detalhes, não há nada que
justifique uma diferença em
termos de valores. Na própria
Constituição Federal está
estabelecido o princípio da
isonomia salarial como direito fundamental de qualquer
trabalhador como forma de se
coibir tal desigualdade. Sempre que haja trabalho de igual
valor, com igual produtividade
e mesma perfeição técnica,
inexiste fundamento lógico
para a distinção salarial.
Sob minha ótica, o debate
deve ser muito mais amplo,
afinal não é apenas o sexo que
distingue o salário dos trabalhadores. Os números mostram
que o Brasil é um país bastante
desigual quando se leva em
conta outras questões como
as diferentes raças, o nível
de escolaridade e as distintas
regiões do país.
A igualdade entre homens
e mulheres, assegurada pelo
ordenamento jurídico, deve
ser respeitada sempre que
haja similaridade de trabalho
na mesma função e com a
mesma perfeição técnica, independentemente de qualquer
outro requisito.
O que falta é implementar, na
prática, aquilo que já está previsto na norma fundamental.
(*) - É diretor da Gábor RH,
administrador de empresas
com 18 anos de experiência em
Administração de Condomínios e
Recursos Humanos.

Cifra S.A. Crédito, Financiamento e Investimento
CNPJ/MF Nº 08.030.215/0001-67 - NIRE Nº 3530014563-1
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 30.04.2018
01. Data, Hora e Local: Aos 30.04.2018, às 15 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 9º Andar, Parte, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133, São Paulo/SP. 02. Convocação e Comunicação aos Acionistas: Dispensada em decorrência do comparecimento do Acionista titular da totalidade das ações representativas do capital social, nos termos
do Artigo 124, § 4º, da Lei 6.404, de 15/12/1976 (“Lei das Sociedades por Ações”), conforme assinatura constante do
respectivo Livro de Registro de Atas de Presença de Acionistas. 03. Composição da Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Marco Antonio Antunes, e secretariados pelo Sr. Eduardo Mazon. 04. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (a)
exame, discussão e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício ﬁndo em 31.12.2017; (b) destinação do resultado do Exercício Social encerrado em 31.12.2017; (c) ﬁxação da remuneração anual e global dos administradores; (d) reeleição e eleição dos membros da Diretoria. 05. Deliberações: O acionista presente apreciou as matérias constantes da ordem do dia e deliberou sem quaisquer restrições ou reservas, o que
segue: a) aprovação em sua íntegra do Relatório da Administração, inclusive os atos praticados pelos administradores
por mais especiais que tenham sido, bem como das Demonstrações Financeiras e do Parecer dos Auditores Independentes referentes ao exercício ﬁndo em 31.12.2017, publicados no jornal “DOESP, em sua edição de 23.02.2018 e no jornal
“Empresas & Negócios” do Estado de São Paulo, em sua edição de 23.02.2018, razão pela qual foi dispensada a publicação de aviso aos acionistas, nos termos do Artigo 133, § 4º, da Lei nº 6.404/76; (b) Referendada a destinação do lucro
líquido do exercício social ﬁndo em 31.12.2017, no montante total de R$ 573.408,51: (i) Reserva Legal: R$ 28.670,43;
(ii) Reserva Estatutária: R$ 408.553,56; (iii) Dividendos: R$ 136.184,52; (iii) Foram provisionados e serão pagos
R$3.088.645,08, valor bruto, na forma de dividendos, relativo aos anos anteriores. (c) os Diretores eleitos não serão remunerados neste exercício. (d) Reeleger os seguintes membros da Diretoria da Sociedade: Diretores sem Designação Especíﬁca - Marco Antônio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em São Paulo/SP,
carteira de identidade nº 7.669.530, expedida pela SSP/SP e CPF/MF nº 002.975.098-96; Eduardo Mazon, brasileiro,
casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em São Paulo/SP, carteira de identidade nº
20775312, expedida pela SSP/SP e CPF/MF nº 275.484.158-00, todos com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 8º Andar, Parte, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133 com mandato até a posse dos que forem eleitos na
AGO de 2021; (d1) Eleger o seguinte membro da Diretoria da Sociedade, para o cargo de Diretor sem Designação
Especíﬁca: Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/SP, Carteira de Identidade nº MG-117.32642, expedida pela SSP/MG, CPF/MF nº
076.934.666-90, com endereço comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 8º Andar - Parte, Bairro Itaim Bibi,
CEP.: 04.538-133 e com mandato até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2021; (d2) Os demais cargos da Diretoria permanecem vagos. (d3) Em razão das deliberações acima, a Diretoria da Companhia, passará a ser composta da seguinte forma: Diretores sem Designação Especíﬁca - Marco Antônio Antunes, brasileiro, casado, engenheiro,
residente e domiciliado em São Paulo/SP, carteira de identidade nº 7.669.530-X, expedida pela SSP/SP e CPF/MF nº
002.975.098-96; Eduardo Mazon, brasileiro, casado, bacharel em ciência da computação, residente e domiciliado em
São Paulo/SP, carteira de identidade nº 20775312, expedida pela SSP/SP e CPF/MF nº 275.484.158-00, e Flávio Pentagna Guimarães Neto, brasileiro, solteiro, administrador de empresas, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo/
SP, Carteira de Identidade nº MG-117.32642, expedida pela SSP/MG, CPF/MF nº 076.934.666-90, todos com endereço
comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, 8º Andar - Parte, Bairro Itaim Bibi, CEP.: 04.538-133 com mandato
até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2021. Os demais cargos da Diretoria permanecem vagos. Os reeleitos e
eleito acima qualiﬁcados declararam, sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercer a administração da Sociedade por lei especial, em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela em virtude de 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 de defesa da concorrência, contra relações de consumo, fé pública ou a propriedade e declararam, ainda, que preenchem as
condições constantes do artigo 2º do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122, de 2.08.2012, do Conselho Monetário Nacional, editada pelo Banco Central do Brasil, conforme declaração arquivada na sede da Companhia. Os diretores
reeleitos e eleito tomarão posse em seus cargos apenas após a homologação de sua reeleição e eleição pelo Banco Central do Brasil. 06. Lavratura da Ata: Foi autorizada a lavratura desta ata em forma de sumário, (§ 1º do artigo 130 da
Lei Federal nº 6.404/76). 07. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a Assembleia Geral, da
qual se lavrou a presente Ata, em forma de sumário, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes aprovada e
assinada. São Paulo, 30.04.2018. Confere com a original, Lavrada em livro próprio. Mesa: Marco Antonio Antunes Presidente da Mesa, Eduardo Mazon - Secretário da Mesa. Acionistas: Banco BMG S.A. - Marco Antonio Antunes, Eduardo Mazon. JUCESP nº 412.854/18-1 em 28.08.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0015146-54.2018. 8.26.0001. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 9ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Clovis Ricardo de Toledo Junior,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Sergio Camargo, Brasileiro, RG 02.158.301-1, CPF 116.746.828-75.
Com endereço à Rua Salvador Tolezano, 27, Apto 93, Parque Mandaqui, CEP 02422-160, São Paulo SP que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Sociedade
Beneficente São Camilo. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze)
dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 7.735,35,
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios
de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do
artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento
voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de
penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital,
por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São
Paulo, aos 12 de julho de 2018.
(13 e 14)

4ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0035641-88.2010.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Daccache, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que
virem ou tomarem conhecimento do presente edital de INTIMAÇÃO da(s) EXECUTADA: Angela Maria
Bezerra de Araújo, CPF Nº 012.436.144-71, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e
respectivo Cartório, processa(m)-se a(s) Ação Monitória nº 0035641-88.2010.8.26.0005, que lhes move
AMC - Serviços Educacionais Ltda. Encontrando-se a(s) executada(a) em lugar incerto e não sabido, foi
determinada sua INTIMAÇÃO, por edital, DA PENHORA realizada sobre as quantias bloqueadas pelo
Sistema BACEN-JUD, no valor de R$ 1.599,92, por intermédio do qual fica(m) intimada(s) de seu inteiro
teor para, se o caso, oferecer(em) IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando-se a contagem
após o decurso do prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para
que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 20 de agosto de 2018.

EDITAL DE CITAÇÃO – PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião,
PROCESSO Nº 0041886-24.2010.8.26.0100 (USUC 914). O(A) Doutor(a) Rodrigo Ramos, MM.
Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Antônio dos Santos
ou Antônio dos Santos Moreno, Maria de Jesus dos Santos ou Maria dos Anjos, Antônio
Botte, Francisco Sampaio Rodrigues, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais
interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que
Antônio Ferreira Santos, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio
sobre o imóvel localizado na Rua Alexandre Galera, nº 138 Vila União 26º Subdistrito Vila
Prudente - São Paulo SP, com área de 120,00 m², contribuinte nº 155.154.0055-1, alegando
posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para
citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o
prazo de 20 dias, contestem o feito. 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. São Paulo, 16 de março de 2018.

4ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0007098-91.2018.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha
de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Luciana Mendes Simões Botelho, na forma da Lei, etc. FAZ
SABER a(o) HERNANDEZ RODRIGUES TRANSPORTES DE CARGA LTDA, CNPJ 07.962.032/000117, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por G & G Auto
Posto Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do
CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de R$31.077,93, devidamente
atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo
523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o
prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação,
apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de setembro de 2018.
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