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São Paulo, quinta-feira, 15 de março de 2018

FC - VIII Participações S.A.

FC - VIII Participações S.A.

CNPJ nº 15.240.821/0001-72
Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 (Em centenas de reais)
Balanços Patrimoniais
2016
2015 Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capital
Adiantamento para Reserva de ágio na Reserva
Lucros
Ativo/Circulante
7.452.286 7.237.194
Total
social futuro aumento de capital subscrição de ações legal acumulados
Caixa e equivalentes de caixa
194.516 203.071 Saldos em 31 de dezembro de 2014
6.679.000
–
111.273 5.303
– 6.795.576
Clientes
208.868 111.388 Lucros distribuídos
–
–
–
– (110.200) (110.200)
7.048.903 6.922.735 Reserva legal
Estoques
–
–
– 12.563
(12.563)
–
Não circulante
–
– AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital
–
250.000
–
–
– 250.000
7.452.286 7.237.194 Lucro (prejuízo) do exercício
Total do ativo
–
–
–
–
251.258 251.258
6.679.000
250.000
111.273 17.866
128.495 7.186.634
30.953 17.897 Saldos em 31 de dezembro de 2015
Passivo/Circulante
–
–
– 32.017
(32.017)
–
Obrigações sociais e trabalhistas
–
22 Reservas de lucros e reserva legal
–
–
–
– (441.000) (441.000)
Obrigações tributárias
20.068 16.541 Lucros distribuídos
–
–
–
–
640.325 640.325
Contas a pagar
10.885
1.334 Lucro (prejuízo) do exercício
6.679.000
250.000
111.273 49.883
295.803 7.385.959
35.375 32.663 Saldos em 31 de dezembro de 2016
Não circulante
Depósitos de caução
35.375 32.663 - Impostos e contribuições a recolher
(3) (4.309)
Demonstração do Resultado do Exercício
2016
2015
Patrimônio líquido
7.385.959 7.186.634
Contas
a
pagar
9.552
(8.463)
Receita
operacional
líquida
750.095
328.055
Capital social
6.679.000 6.679.000
(28.060)
(13.300)
Imposto
sobre
serviços
Partes
relacionadas/outros
créditos
2.712
32.662
Reserva de ágio
111.273 111.273
722.035 314.755
Reserva legal
49.882 17.866 Caixa líquido gerado (consumido) atividade operacional 432.446 (183.385) Receita operacional bruta
Receitas (despesas) operacionais: Administrativas (180.485) (114.759)
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital 250.000 250.000 Fluxos de caixa das atividades de financiamento
155.881
63.964
Outras
receitas
(despesas)
operacionais,
líquidas
– 250.000
295.803 128.495 Adiantamento para futuro aumento de capital
Lucros ou prejuízos acumulados
(441.000) (110.200) Resultado operacional antes
7.452.286 7.237.194 Pagamento dividendos
Total do passivo
do
resultado
financeiro
líquido
697.431
263.960
Demonstração dos Fluxos de Caixa
2016
2015 Caixa líquido gerado (consumido)
Resultado financeiro líquido
11.378 21.247
Fluxos de caixa das atividades operacionais
nas atividades de financiamento
(441.000) 139.800 Resultado operacional antes do IR e CS
708.809 285.208
640.325 251.258 Aumento (redução) líquido nas
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(–) Imposto de renda e contribuição social correntes (68.483) (33.951)
Lucro líquido (prejuízo) ajustado
640.325 251.258 atividades de financiamentos
(8.554) (43.585) Lucro/prejuízo do exercício
640.325 251.257
Aumento de ativos: - Clientes
(97.480) (93.484) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
203.070 246.655
- Adiantamentos e antecipações
– 16.200 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
São Paulo, 31 de dezembro de 2016
194.516 203.070
- Impostos a recuperar
– 2.038 Aumento (redução) líquido em
Sergio Milano Benclowicz - Diretor
- Estoques
(126.168) (393.006)
(8.554) (43.585) Carlos Alberto Gomes do Vale - Contador - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0
Aumento de passivos: - Obrigações tributárias
3.508 13.719 caixa e equivalentes de caixa
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YOU INC INCORPORADORA E PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF N° 11.284.204/0001-18 - NIRE N° 35.300.393.775
Companhia Aberta
Edital de Primeira Convocação
Da Assembleia Geral de Debenturistas da 1ª (Primeira) Emissão de Debêntures Simples,
não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, para
Distribuição Pública, da You Inc Incorporadora e Participações S.A., a ser Realizada em 29 de Março de 2018
A You Inc Incorporadora e Participações S.A., sociedade por ações, com sede na Avenida Presidente Juscelino
Kubitschek, nº 360, 4° andar, conjunto 41, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 11.284.204/0001-18, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo (“Companhia”), vem, pela presente, em virtude do exposto abaixo, convocar os titulares das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, para distribuição pública, da primeira
emissão da Companhia, para reunirem-se em Assembleia Geral de Debenturistas a ser realizada às 11:00 horas do dia
29 de março de 2018 (“Assembleia Geral de Debenturistas”), na sede social da Companhia, localizada na Cidade de
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 360, 4° andar, conjunto 41, para
examinar, discutir e votar a respeito da ordem do dia aqui estabelecida: (A) alteração dos seguintes termos e condições
das debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória,
para distribuição pública, da primeira emissão da Companhia (“Debêntures” e “Emissão”), cujos termos e condições encontram-se descritos no “Instrumento Particular de Escritura de Emissão Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, da Primeira Emissão da You Inc
Incorporadora e Participações S.A.”, conforme aditado (“Escritura de Emissão”): (i) prorrogação da data de vencimento
das Debêntures que passa de 30 de dezembro de 2021 para 30 de março de 2023; (ii) alteração das datas de pagamento da amortização do saldo do valor nominal unitário, bem como do percentual devido em cada uma das datas de
pagamento de amortização do saldo do valor nominal unitário; (iii) alteração da remuneração das Debêntures; (iv) alteração do preço de resgate antecipado facultativo; (v) alteração do preço de amortização facultativa; (vi) alteração de
determinadas condições da cláusula de Vencimento Antecipado da Escritura de Emissão, incluindo, mas não se limitando
(a) a autorização para que a Companhia possa contratar obrigações financeiras em valor de até R$ 85.000.000,00
(oitenta e cinco milhões de reais) e possa contratar obrigações financeiras para aquisição de imóveis para a incorporação de empreendimentos imobiliários, bem como para a realização de obras necessárias ao desenvolvimento dos referidos empreendimentos imobiliários, inclusive por meio da modalidade denominada “plano empresário”, “fundo de permuta” ou equiparadas, (b) a autorização para que a Companhia possa constituir ônus em garantia às dívidas permitidas
nos termos do item (vi)(a) acima, (c) a autorização para que a Companhia possa prestar garantia fidejussória em garantia às dívidas permitidas nos termos do item (vi)(a) acima, (d) a alteração dos covenants financeiros e a inclusão de
novos covenants financeiros, e (e) a vedação à distribuição e/ou pagamento, pela Companhia, de dividendos, juros
sobre capital próprio ou quaisquer outras distribuições de lucros aos acionistas da Companhia; (vii) constituição de
novas garantias, em garantia do integral e pontual cumprimento de todas as obrigações, principais e acessórias, decorrentes das Debêntures, incluindo, mas não se limitando a constituição de alienação fiduciária de ações e/ou quotas de sociedades nas quais a Companhia detenha ou venha a deter participação societária direta, bem como a
cessão fiduciária de direitos creditórios e dos dividendos de referidas sociedades nas quais a Companhia detenha ou
venha a deter participação societária; (viii) inclusão da possibilidade de compartilhamento das garantias outorgadas
às Debêntures; (ix) em virtude das alterações realizadas, alteração da remuneração do Agente Fiduciário prevista na
Escritura de Emissão; e (x) autorização para a substituição do endereço do Agente Fiduciário, para a sua filial situada
na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo; e (B) a autorização para que a Companhia e o Agente Fiduciário
tomem todas as medidas necessárias para a efetivação das deliberações aqui consubstanciadas, incluindo, mas não
se limitando à (i) celebração do aditamento à Escritura de Emissão, (ii) celebração do aditamento ao Contrato de
Alienação Fiduciária e (iii) a constituição das novas garantias, por meio da celebração de novos contratos de garantia
pela Companhia e pelo Agente Fiduciário. Os termos em letras maiúsculas utilizados, mas não definidos no presente
Edital de Primeira Convocação, terão os mesmos significados que lhe foram atribuídos na Escritura de Emissão. Instruções Gerais: A documentação relativa à ordem do dia está à disposição na sede da Companhia e na sede do
Agente Fiduciário, bem como nos endereços eletrônicos da Companhia (http://www.youinc.com.br/), do Agente
Fiduciário (http://www.pentagonotrustee.com.br/) e da CVM (www.cvm.gov.br) na rede mundial de computadores.
Observado o disposto no artigo 126 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, os Debenturistas deverão encaminhar até 2 (dois) dias úteis antecedentes à data de realização da Assembleia Geral de Debenturistas, ao Agente
Fiduciário, para o e-mail assembleias@pentagonotrustee.com.br, cópia dos seguintes documentos: (a) documento de
identidade do representante legal ou procurador; (b) extrato da respectiva conta das Debêntures aberta em nome de
cada Debenturista e emitido pela instituição depositária; e (c) caso o Debenturista não possa estar presente à Assembleia Geral de Debenturistas e seja representado por um procurador, procuração com poderes específicos para sua
representação na Assembleia Geral de Debenturistas, obedecidas as condições legais. São Paulo, 14 de março de
2018. A Administração, You Inc Incorporadora e Participações S.A.
(14, 15 e 16/03)

Edital Para Com Prazo de 20 dias, expedido nos autos da ação de Procedimento Sumário - Prestação
de Serviços, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda Move, Move contra Marta Maria
Dos Santos e Outro, Processo Nº 1010938-43.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª VC,
do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Adriana Cristina Paganini Dias Sarti, na forma
da Lei, etc. Edital de Intimação Prazo de 20 dias Processo Nº 1010938-43.2014. 8.26.0003. A MM.
Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara –SP. Dr(a). Adriana Cristina
Paganini dias Sarti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Irineu Antonio Dos Santos, RG Nº N/C, CPF/
MF Nº N/C, que na ação de Cumprimento de Sentença movida por Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda, foi determinada a penhora do seguinte bem : um lote de terreno sob nº 18 da quadra
“LZ”, do Loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba II, situado no município de Itaí da comarca de
Avaré – SP, medindo 15,00 m de frente para a rua nº 35; 15,00 m no fundo confrontando com o lote nº
05; 40,00 m do lado direito confrontando com o lote nº 17; 40,00 m do lado esquerdo confrontando com
o lote nº 19; encerrando a área total de 600,00 m², conforme matrícula nº 41.545, dp Cartório de
Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Avaré – S/P . Encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua Intimação , por Edital. Salientando, ainda, de que dispõe do prazo de
15 dias para 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 Outubro de 2017.
(15 e 16)
2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 0023191-85.2011.8.26.0100 - 501/11.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara
de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). ANA PAULA MENDES
CARNEIRO, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Espólios de Nassif Abib, Julieta Nassif, Amelia
Chuffi Nassif, Maria de Paula Mousinho, Mario de Paulo Mousinho, Decio de Almeida, Jose Rubens
de Almeida, Clotilde Monaco de Oliveira, Luiz Cesar do Nascimento, Maria dos Anjos Raimundo,
espolio de Oswaldo Negrão, Gilvan Gutieeri Negrao, Maria Rosalia Jurak, Walter Jurak, Sonia Maria
Nobile Matos, Justino Lucas Matos, João Alcalde, Antonia Correia Alcalde, Pedro Paulo Minari,
réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou
sucessores, que Colégio Alcance Ltda ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de
domínio do imóvel localizado na Av Danton Jobim, 1181, Vl Friburgo, São Paulo - SP, alegando posse
mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias, apresentem
resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0035746-30.2017.8.26.0002. Intimação-Prazo 20
dias. Proc. 0055135-95.2017.8.26.0100. O Dr. Eurico Leonel Peixoto Filho, Juiz de Direito da 5º VC
Regional de Santo Amaro S/P. Faz Saber a Antonio Cicero Da Silva, RG Nº 35.971. 586-2, CPF/MF
Nº 866.308.224-04, que Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: foi
deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 31.677,40, 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 de 10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer
impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de novembro de 2017.
(15 e 16)
20ª VC – Capital. Edital de Intimação – Prazo 20 dias. Processo nº 1099870-41.2013.8.26.0100/01.
O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 20ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Raquel
Machado Carleial de Andrade, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSELIA SOUZA SILVA DE
TOLEDO, RG 4.786.085-6, CPF 651.056.218-91, que a ação monitória - espécie de contratos, que
tramita neste Juízo sob nº 1099870-41.2013.8.26.0100, foi julgada procedente, declarando constituído
de pleno direito o título executivo no valor de R$ 5.805,50 (atualizado até 03/04/2017). Estando a ré
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, a fluir após os 20 dias supra,
efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e
avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, aind a, 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,
afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. São Paulo, aos 09 de outubro de 2017.
4ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1004621-80.2015.
8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Civel, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São
Paulo, Dr(a). Jurandir de Abreu Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a SIMONE DE CASSIA
SPILBORGHS, CPF 358.028.378-29, que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA, lhe ajuizou uma
Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$15.559,02 (atualizado até 31/01/2018), oriundos das
mensalidades não pagas do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes.
Estando a requerida em lugar ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir
após os 30 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, que a tornará isenta de custas e
honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial,
ficando advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, do CPC). Será
o edital, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

2016
16.691.946,22
6.085.818,15
7.720.792,51
45.304,24
27.821,73
79.385,92
26.684,31
1.712,64
515.872,53
829.239,22
955.093,44
1.172.603,17
900.000,00
54.274,78
218.328,39
17.864.549,39

Demonstração do Resultado
do Período Encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
2017
2016
Receita Operacional Bruta
40.659.201,47 51.969.167,69
Vendas
37.761.435,16 43.086.958,49
Serviços Prestados
2.403.970,58 2.316.078,78
Aluguel de Máquina
492.000,00 127.500,00
Receita Financeira
1.795,73
(-) Deduções de Vendas e Serviços
9.067.273,06 10.537.148,60
Receita Operacional Líquida
31.591.928,41 41.432.019,09
(-) Custo das Mercadorias Vendidas
22.319.271,93 25.883.814,36
(-) Custo Mercadoria/Serviços
1.025.871,36 881.357,45
Lucro Operacional Bruto
8.246.785,12 14.666.847,28
(-) Despesas Operacionais
10.537.971,99 15.426.366,67
Prejuízo Operacional Líquido
(2.291.186,87) (759.519,39)
(+) Receitas não Operacionais
2.519.880,25 1.086.336,44
Lucro Líquido antes da Contribuição
Social e Imposto de Renda
228.693,38 326.817,05
(-) Contribuição Social sobre Lucro Empresa 21.725,12
24.484,70
(-) Provisão para IRPJ
48.347,55
56.013,05
Lucro do Exercício
158.620,71 246.319,30

Luizacred S.A. Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento

CNPJ 02.206.577/0001-80
NIRE 35300152239
ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 8 DE JANEIRO DE 2018
DATA, HORA E LOCAL: Em 08.01.2018, às 12h00, na Rua Amazonas da Silva, 27, em São Paulo (SP).
MESA: Marcelo Kopel - Presidente; Gabriela Rodrigues Ferreira - Secretária. QUORUM: Totalidade
do capital social. EDITAL DE CONVOCAÇÃO: Dispensada a publicação conforme artigo 124, § 4º, da Lei
6.404/76. DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE: 1. Eleito LUÍS FERNANDO STAUB, brasileiro,
casado, administrador, RG-SSP/RS 10.050.314-61, CPF 365.565.050-72, domiciliado em São Paulo (SP),
na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, 100, Torre Walther Moreira Salles, 12º andar, Parque Jabaquara,
CEP 04344-902, como membro efetivo do Conselho de Administração, em substituição a Manoela Varanda,
no mandato anual em curso, que vigorará até a posse dos eleitos na Assembleia Geral Ordinária de 2018.
2. Registrado que Manoela Varanda permanecerá em seu cargo até a posse de seu substituto. 3. Registrado,
ainda, que o conselheiro eleito: (i) apresentou os documentos comprobatórios do atendimento das condições
prévias de elegibilidade previstas nos artigos 146 e 147 da Lei 6.404/76 e na regulamentação vigente,
em especial na Resolução 4.122/12 do Conselho Monetário Nacional (“CMN”), incluindo a declaração de
desimpedimento, sendo que todos os documentos foram arquivados na sede da Sociedade; e (ii) será
investido após homologação de sua eleição pelo Banco Central do Brasil. 4. Registrado que os demais cargos
do Conselho de Administração não sofreram alterações. ENCERRAMENTO: Encerrados os trabalhos, lavrou-se
esta ata que, lida e aprovada por todos, foi assinada. São Paulo (SP), 8 de janeiro de 2018. (aa) Marcelo Kopel Presidente; Gabriela Rodrigues Ferreira - Secretária. Cópia fiel da original lavrada em livro próprio e homologada
pelo BACEN. JUCESP - Registro nº 101.515/18-2, em 01.03.2018 (a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.
EDITAL DE INTIMAÇÃO, Processo nº 1013168- 30.2015.8.26.0001. O(A) MM.Juiz(a) de Direito da 9ª
Vara Cível, do Foro Regional I Santana, Estado de São Paulo, Dr(a).Raphael Garcia Pinto, na forma
da Lei, etc. Por meio desta decisão, que servirá como EDITAL (PRAZO DE 20 DIAS), FAÇO SABER
à CAMILA FERRABRAS ALHO, CPF Nº 384.846.858-10, que lhe foi proposta uma ação monitória, no
valor de R$ 10.207,94, ajuizada por UNIÃO SOCIAL CAMILIANA. Frustradas as tentativas de sua
localização, foi determinada sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta para
que, efetue o pagamento do valor principal acrescido de 5% (cinco por cento) de honorários
advocatícios calculados sobre o valor da causa, facultando-se ao oferecimento de embargos, no prazo
de 15 (quinze) dias, sob pena de constituição, de pleno direito, de título executivo judicial. Fica a parte
ré advertida de que, no caso de pagamento da quantia reivindicada na inicial, estará isenta do
pagamento das custas e despesas do processo. O prazo para defesa fluirá após o decurso do prazo do
presente edital. Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 31 de outubro de 2017.
(15 e 16)

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0000680-26.2018.8. 26.0625 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro de Taubaté, Estado de SP, Dr(a). Antonio Carlos Lombardi de Souza Pinto,
na forma da Lei, Faz Saber a(o) Sérgio Luiz da Silva, último endereço conhecido à Avenida Cinderela,
615, Jardim Gurilandia, CEP 12071-500, Taubaté - SP que por este Juízo, tramita de uma ação de
Procedimento Comum - Prestação de Serviços, em fase de Cumprimento de Sentença, movida por
Momentum Empreendimentos Imobiliários 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, pague a quantia de R$ 58.349,69 (cinquenta e oito mil, trezentos e
quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos), 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 Taubaté, aos 25 de janeiro de 2018.
(15 e 16)
Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1008873-47.2015.8.26. 0001 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ª VC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da
Silveira, na forma da Lei, Faz Saber a(o) Luiz Francisco Bianchi Coelho, RG 44.042. 251-6, CPF
355.147.618-78, que Sociedade Beneficente São Camilo, lhe ajuizou ação pelo procedimento Comum
para cobrança de R$ 110.305,06, (Cento e dez mil trezentos e cinco reais e seis centavos) referente a
prestação de serviços médico hospitalares prestados e não adimplidos. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação
proposta e para que, no prazo de 15 (quinze) 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 22 de fevereiro de 2018.
(15 e 16)

EDITAL DE LEILÃO
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HiUHDGHVHUYLoRFRPDiUHDUHDOSULYDWLYDGHPðDiUHDUHDOGHXVRFRPXPGHPðDiUHDUHDOWRWDOGHPðHRFRH¿FLHQWHGHSURSRUFLRQDOLGDGH
GHFRPGLUHLWRDRXVRGDXPDYDJDVLPSOHVGHQORFDOL]DGDQRVXEVRORGR&RQGRPtQLR/D9LWDFRPFDSDFLGDGHSDUDHVWDFLRQDPHQWRHJXDUGDGH
XPYHtFXORGHSDVVHLRGHSRUWHPpGLRFRPDiUHDUHDOSULYDWLYDGHPðDiUHDUHDOGHXVRFRPXPGHPðDiUHDUHDOWRWDOGHPðHRFRH¿FLHQWHGH
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'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXLUHQWHQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HLDATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 27/03/2018, às 10:15 horas,
e 2º Leilão dia 29/03/2018, às 10:15 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: ISMAEL CASSIMIRO DE SOUZA, EUDVLOHLURYL~YRHPSUHViULR5*Q66363&3)0)QUHVLGHQWHHP6mR&DHWDQRGR
Sul/SP. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:1RDWRGDDUUHPDWDomRRDUUHPDWDQWHGHYHUiHPLWLUFKHTXH
FDXomRQRYDORUGHGRODQFH2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGRHPDWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRHPFKHTXHRX7('QDFRQWD
GRFRPLWHQWHYHQGHGRUDVHULQGLFDGDSHOROHLORHLURVRESHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHVRFKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGRSHOR
DUUHPDWDQWHDOS VALORES: 1º leilão: R$ 399.542,65 (Trezentos e noventa e nove mil, quinhentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos)
2º leilão: R$ 348.679,02 (Trezentos e quarenta e oito mil, seiscentos e setenta e nove reais e dois centavos),FDOFXODGRVQDIRUPDGRDUWHDUWSDUi
JUDIRVHGD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmRCOMISSÃO DO LEILOEIRO: &DEHUi
DRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH FLQFRSRUFHQWR GDDUUHPDWDomRDVHUSDJDjYLVWDQRDWRGROHLOmRFXMDREULJDomRVHHVWHQGHUi
LQFOXVLYHDR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V QDIRUPDGDOHLDO LEILÃO ONLINE:2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V GDVGDWDVKRUiULRVHORFDOGHUHDOL]D
omRGRVOHLO}HVSDUDQRFDVRGHLQWHUHVVHH[HUFHU HP RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGRLPyYHOSHORYDORUGDGtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDUJRVHGHVSHVDVQDIRUPD
HVWDEHOHFLGDQRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLLQFOXtGRSHODOHL2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVHQR
VLWHZZZ]XNHUPDQFRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDOMXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRV
GHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYHGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXDQGRVHWUDWDUGHSHVVRDMXUtGLFDFRPH[FHomRGR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V TXHSRGHUi mR DGTXLULURLPyYHOSUHIH
UHQFLDOPHQWHHPRXOHLOmRFDVRQmRRFRUUDRDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPDGRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLGHYHQGRDSUHVHQWDUPDQLIHVWDomRIRUPDO
GRLQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGDSUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomRHPOHLOmROBSERVAÇÕES:2DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRLPyYHO
QRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HL2 V LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V QRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUDPItVLFDHGRFXPHQWDOPHQWHHPFDUiWHU
³DGFRUSXV´VHQGRTXHDViUHDVPHQFLRQDGDVQRVHGLWDLVFDWiORJRVHRXWURVYHtFXORVGHFRPXQLFDomRVmRPHUDPHQWHHQXQFLDWLYDVHDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmR
DSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmRWHUiGLUHLWRDH[LJLUGR9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWRGHPHWUDJHP
RXGHiUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHOSRUHYHQWXDOUHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULDQHPDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWRGHVXDV
FRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGRGHFRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGHFDGDLPyYHOVHUSUpYLDH
ULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHWRGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HV
IRURHODXGrPLRTXDQGRIRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRVUHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVGHVSHVDVHGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHPTXHVWmR
LQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLV DSyVDGDWDGDHIHWLYDomRGDDUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUiQRDWRR
SUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQGHQWHDVREUHRYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRU
PHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]RGHKRUDVGHSRLVGHFRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHGRr[LWRGRODQFHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGH7('HRX
FKHTXHVGDWRWDOLGDGHGRSUHoRHGDFRPLVVmRGROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2QmRSDJDPHQWR GRVYDORUHVGHDUUHPDWDomREHPFRPRGD FRPLVVmRGR D /HLORHLUR D QR
SUD]R GHDWp YLQWHHTXDWUR KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomR FRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRX DUUHSHQGLPHQWRSRUSDUWH GR D DUUHPDWDQWH ¿FDQGRHVWH D REULJDGR D  D
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FREUDQoDGHWDLVYDORUHVHQFDPLQKDQGRRDSURWHVWR SRUIDOWDGHSDJDPHQWRVHIRURFDVRVHPSUHMXt]RGDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ$R
FRQFRUUHUSDUDDDTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR¿FDUiFDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HVHVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLV
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ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - C.N.P.J./M.F. Nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Aviso aos Acionistas
Alphaville Urbanismo S.A. (“Companhia”), em atendimento ao disposto no caput do artigo 133 da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das S/As”), comunica aos senhores acionistas que se encontram disponíveis na sede social, São Paulo/SP,
na Avenida das Nações Unidas, 8.501, 3º andar, os documentos a que se refere o artigo 133 da Lei das S/As, relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2017, a serem apreciados na AGO a ser realizada oportunamente. Comunicamos, ainda, que,
em consonância com o artigo 133, § 3º, da Lei das S/As, os referidos documentos serão oportunamente publicados nos jornais “DOESP” e “Empresas e Negócios”. São Paulo, 14.03.2018. Marcelo Renaux Willer - Diretor Presidente
Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1075279-15.2013.8.26.0100. O Dr. Luiz Fernando Pinto Arcuri,
Juiz de Direito da 11º VC Do Foro Da Capital/SP. Faz Saber á Juliana Cristine Brocco, RG Nº
29.329.567-0, CPF/MF Nº 323.033.108-73 que União Social Camiliana, Lhes Ajuizou Ação
Monitória Para Cobrança De R$ 3.595,00, Referente ao Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais firmado entre as partes e não foi cumprido. Não localizada a representante legal,
citada fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou embarque a
ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de conversão de
mandato inicial em título executivo, ficando advertido de que será nomeado curador especial em
caso de revelia. será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. dado e passado nesta
Cidade de São Paulo, aos 13 de Novembro de 2017.
(15 e 16)

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1043535-68.2014. 8.26.0002/01. O(A) Mm. Juiz(A)
De Direito da 5ª VC, do Foro Regional Ii - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(A). Regina de Oliveira
Marques, na forma da lei, Etc. Faz Saber A(O) Everoneza Maria dos Santos Faria, Rg 24.250.775-X,
Cpf 146.880.488-07 que por este juízo, tramita de uma Ação de Cumprimento de Sentença, movida
por Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino. 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, pague a quantia de r$ 4.209,51 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 18 de Dezembro de 2017.
(15 e 16)
4ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 000036348.2018.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de
São Paulo, Dr(a). Ana Luiza Madeiro Diogo Cruz, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROBERTO
MARQUES D ASSUMPÇÃO DE SOUZA, CPF. 012.141.237-75, que C. MÓDULO Cooperativa de
Trabalho de Professores e Aux. De Adm. Escolar lhe ajuizou uma Ação Monitória, julgada
procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$ 24.363,46
(atualizado até 13/09/2017). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO
por EDITAL, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado,
sob pena de incidência de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10% da fase de execução, com
expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos dos art. 513 e 523 do CPC, ficando também
ADVERTIDO, independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra,
ofereça 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 30 de janeiro de 2018.

  

Intimação Prazo 20 dias Proc. 0104802-26.2012.8.26.0100. O Dr. Rodrigo Cesar Fernandes Marinho,
Juiz de Direito da 4ª VC do Foro da Capital/SP, Faz Saber a Kazuo Tanaka, RNE Nº 5.373.806, CPF
Nº 933. 036.298-20, e terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e
respectivo cartório, processam-se os autos de Procedimento Sumário que lhes move Momentum
Empreendimento Imobiliário Ltda. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi
determinado sua Intimação, por edital, da Penhora realizada sobre o imóvel a segui descrito como
sendo: Um lote de terreno nº 01, da Guadra “DG´´ do loteamento denominado “Terras De Santa
Cristina Gleba Iv, situado na zona urbana do distrito e município de Arandú, comarca de Avaré, neste
Estado, medindo - 10,00ms (vinte metros) de frente para a rua nº 73,38,00 ms, tendo nos fundos onde
confronta com o lote nº 08, 09 e 10; 30,00 (trinta metros) da frente aos fundos do lado esquerdo de quem
da rua olha para o imóvel onde confronta com o lote nº 02 e do lado direito mede 49,00 ms, e confronta
coa a rua nº 67, encerrando a área de 645,00m2, no imóvel acima observa-se uma curva de concordância
com raio de 9,00ms, ocasionando uma diminuição de 17,38m2. do(s) qual(s) foi(ram) nomeado(a)(es
depositário (a)(s) Sr(a)(s) Kazuo Tanakaa, CPF Nº 933.036.298-20, RNE Nº 5.373.806-SP.. O(a)(s)
depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste
juízo, observadas as consequencias do descumprimento das obrigações Nada Mais. Passando a fluir
independentemente de outra intimação, sendo que na ausência dos quais prosseguirá o feito até o final.
Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 18 de Novembro de 2017.
(15 e 16)
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo nº 0026766-94.2017.8. 26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Regina de Oliveira
Marques, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Claudia Carvalho Xavier, RG 35479345-7, CPF
194.477.078-07, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por
União Social Camiliana - CNPJ n° 58.250.689/0001-92. 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, pague a quantia de 9.844,84, 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 03 de outubro de 2017.
(15 e 16)
5ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 102144563.2014.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara,
Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Barros Souto Maior Baião, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
Givaldo Magalhaes dos Santos, CPF. 069.417.178-66, Luigi Giannatempo, CPF. 128.923.008-00 e
Helle Nice Silva Giannatempo, CPF. 086.463.268-10, que lhes foi proposta uma ação de Ação de
Despejo por Denúncia Vazia por parte de Manuel dos Santos Quina Ochoa, alegando em síntese
que locou um imóvel comercial aos réus, na Rua Eng. Edson de Toledo, nº 357, Vl. Guarani, nesta
Capital, com término da locação em 27/11/2007, e não tendo mais interesse em continuar com a
locação, enviou notificação aos réus em 27/10/2014, concedendo o prazo de 30 dias para a
desocupação, permanecendo os réus inertes ao pedido do Autor, não desocupando o imóvel no prazo
solicitado. No curso do processo, o autor desocupou o imóvel, prosseguindo o feito para cobrança da
multa contratual, honorários advocatícios e demais encargos. Encontrando-se os réus 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, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta.
Não sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.
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Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0006065-12.2017.8. 26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Alessandra Laperuta
Nascimento Alves de Moura, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Alexandre José Antonio, Brasileiro,
Solteiro, RG 26.756.209-3, CPF 141.860.668-50, que por este Juízo, tramita de uma ação de
Cumprimento de Sentença, movida por União Social Camiliana CNPJ nº 58.250.689/0001-92.
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, a fluir após os 20
dias supra, pague a quantia de R$13.676,05, 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 31 de outubro de 2017.
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INFORMAÇÕES:

CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A SER REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2018, ÀS 11 HORAS
Ficam convocados os senhores acionistas do Banco BMG S.A. (“Companhia”) para se reunirem em Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia, a ser realizada às 11 horas do dia 23 de março de 2018, na sede social da
Companhia, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477,
9º andar - Parte, CEP 04538-133, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: exame e discussão a respeito
da (i) retificação de informações que, por equívoco, constaram da ata de Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia, realizada em 11 de janeiro de 2018, a saber: (a) percentual dos acionistas presentes na referida assembleia, (b) número de ações subscritas pelos acionistas em decorrência do aumento de capital social aprovado na referida assembleia e (c) número de ações disponíveis para subscrição pelos acionistas minoritários da
Companhia; e (ii) ratificação de todas as demais deliberações que não necessitem de retificação. Os acionistas
poderão participar da Assembleia Geral Extraordinária, ora convocada, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. São Paulo, 12 de março de 2018.
BANCO BMG S.A. - Presidente do Conselho de Administração

^^^VZMLYUJJVTIY

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões neste
MRUQDOFRQVXOWHVXDDJrQFLDGHFRQ¿DQoD

Demonstrações Financeiras
Balanço Patrimonial Encerrado em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
ATIVO
2017
2016 PASSIVO
2017
Circulante
Circulante
Disponibilidades
17.004.668,82 17.661.995,61 Curto Prazo
15.842.182,59
Banco Conta Movimento
838.347,55 1.430.604,26
Fornecedores (Nacionais)
5.246.206,80
Impostos a Recuperar
644.148,26
Fornecedores (Externo)
7.599.964,51
Duplicatas a Receber
7.073.608,00 7.590.328,39
Empréstimos
1.460.000,00
Mercadorias
8.254.650,44 8.390.829,66
Salários a Pagar
19.294,02
Adiantamentos Fornecedores
51.041,03
Honorários Diretores a Pagar
79.252,09
Bloqueio Judicial
142.873,54
IRRF sobre Honorários Diretoria a Recolher 26.705,46
Permanente
INSS sobre Honorários Diretores a Recolher 1.825,32
Imobilizado
163.595,70 197.411,83
Impostos a Recolher
281.829,08
Bens em Operação
297.351,39
Adiantamento Clientes
172.011,87
Intangíveis
5.141,95
Processo Judicial
955.093,44
(-) Depreciação Acumulada
(133.755,69) (92.942,56)
1.331.223,88
Total do Ativo
17.173.406,47 17.864.549,39 Patrimônio Líquido
Capital Social
900.000,00
A Diretoria
Reserva Legal
54.274,78
Contador
(+) Lucro Acumulado
376.949,10
Eduardo Abrantes - CRC: 1SP193585/0-8
Total do Passivo
17.173.406,47
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ALTERAÇÃO DO INTERVALO DE ALIMENTAÇÃO
Empresa pode reduzir o horário de refeição para os funcionários
e consequentemente reduzir o horário de saída. Como proceder?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA PODE DEMITIR FUNCIONÁRIO POR JUSTA CAUSA, DEVIDO
TER AGREDIDO VERBALMENTE E QUASE TER ENTRADO EM VIAS DE
FATO COM A DONA DA EMPRESA?
Esclarecemos que em tese, com base no art.482 da CLT poderá ser
aplicada a justa causa, desde que seja aplicada de imediato para que
não seja configurado o perdão tácito.
MEI COMO PROFESSOR DENTRO DA EMPRESA
Podemos contratar um MEI (professor de idiomas) para prestar serviço
dentro do da empresa, qual a base legal com a reforma trabalhista?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
TRANSFERÊNCIA ENTRE CNPJs
Quais são os requisitos para fazer a transferência de empregados
entre empresas de CNPJ distintos? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
FUNCIONÁRIO QUE TRABALHA EM REGIME DE HORAS PARCIAIS
NO CASO 25 HORAS, COM A REFORMA TRABALHISTA AGORA TERÁ
FÉRIAS INTEGRAIS. PORÉM OS PERÍODOS AQUISITIVOS ANTERIORES A REFORMA SERÁ FÉRIAS PARCIAIS?
Esclarecemos que a alteração da legislação trabalhista tem aplicação
para todos os contratos de trabalhos, antigos e novos, desta forma,
mesmo que o período aquisitivo seja anterior a reforma trabalhista, se o
gozo das férias se dará após a entrada em vigor da reforma trabalhista
terá o empregado direito a férias integrais.
FERIADOS NACIONAIS
Empresa que é um laboratório radiológico eles podem trabalhar
normalmente nos dias de carnaval, quais os feriados nacionais?
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

capital-mar/18

Agropecuária Oriente S.A. - CNPJ/MF nº 54.828.736/000181 - NIRE 353.0010863-9 - Convocação - Assembleia Geral
Ordinária a ser realizada em 23.04.18 - Ficam convocados
os senhores acionistas da Agropecuária Oriente S.A. a se
reunirem em assembleia geral ordinária, no dia 23 de abril de
2018, às 09:00hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 11º
andar, sala 113, nesta Capital, para discutir e deliberar sobre a
seguinte ordem do dia: 1.- Relatório da administração, balanço
e contas do exercício social ﬁndo em 31.12.17; 2.- ﬁxação dos
honorários da Diretoria.- 3.- Outros assuntos de interesse social. Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no
endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133
da Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP), 13 de março de 2018. (a)
Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente.
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CNPJ nº 60.833.092/0001-12
Demonstrações Financeiras - Em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 Valores Expressos Em Reais
Demonstração dos Resultados
2017
2016
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 e 2016
4.719.108 4.722.632
Passivo
2017
2016 Receita Bruta
Ativo
2017
2016
(701.657) (751.305)
Circulante
518.321
708.457 (-) Impostos, abatimentos e devoluções
Circulante
2.055.440 2.505.327
(1.818.043) (1.871.601)
Caixa/Bancos
983.289 1.428.225
Fornecedores a pagar
161.729
324.870 (-) Custo de serviços e mercadorias
2.199.408 2.099.726
Impostos/Obrigações a recolher
149.846
207.418 (=) Lucro Bruto
Estoques
453.408
538.535
Salários a pagar
114.219
79.743 (-) Despesas com pessoal/vendas/administrativas (2.412.671) (2.723.347)
Clientes
419.030
366.315
(+)
Resultado
financeiro
liquido
(16.938)
194.372
Impostos a Recuperar
167.570
132.217
Contas e obrigações a pagar
92.527
96.426
Lucro/Prejuízo Operacional
(230.201) (429.249)
Outras contas
32.143
40.035
(
+
)
Outros
resultados
operacionais
1
1
Patrimônio Líquido
1.651.218 1.881.418
Não Circulante
114.099
84.548
(230.200) (429.248)
Créditos e Valores
–
600
Capital
960.000
960.000 Resultado Antes do Imposto de Renda
(230.200) (429.248)
Reserva de capital / Legal / Lucros
691.218
921.418 Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício
Investimentos
11.370
11.370
Lucro Líquido (Prejuízo) por ação do Capital Social -0,48
-0,89
Imobilizado Administrativo
87.798
56.350
reais pelo regime de competência e foram elaboradas de acordo com as práIntangível
14.931
16.228
Total do Passivo
2.169.539 2.589.875 ticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação
Total Ativo
2.169.539 2.589.875
societária e os Pronunciamentos Técnicos. 2.2 Ativo e Passivo Circulante
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Pela Legislação Societária em 2017 e 2016
Capital Reservas de Capital Reservas Legal Reservas de Lucros Lucros ou Prejuízos Acumulados
Total e não circulante: O ativo e passivo circulante e não circulante são demonsEventos
Saldos em 31.12.2015
960.000
11.810
137.648
1.201.208
– 2.310.666 trados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicáLucro/Prejuízo do exercicio
–
–
–
–
(429.248) (429.248) vel, dos correspondentes encargos, variações cambiais incorridas até a
Transferência reserva de lucros
–
–
–
(429.248)
429.248
– data do balanço patrimonial. 2.3 Contingências: Não existem contingências
Saldos em 31.12.2016
960.000
11.810
137.648
771.960
– 1.881.418 em andamento contra a empresa. 3 - Informações complementares - 3.1
Lucro/Prejuízo do exercicio
–
–
–
–
(230.200) (230.200) Capital: O capital é composto de 480.000 ações ordinárias sem valor nomiTransferência reserva de lucros
–
–
–
(230.200)
230.200
– nal. 3.2. Estoques: Os estoques são avaliados ao preço de custo pela média
Saldos em 31.12.2017
960.000
11.810
137.648
541.760
– 1.651.218 ponderada. 3.3. Ativo imobilizado: O imobilizado está representado pelo
custo de aquisição deduzido da depreciação acumulada, depreciação esta,
cidade de São Paulo/SP. 2 – Sumário das principais práticas Contábeis: As calculada pelo método linear, atendendo a aplicação do CPC 27.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
1 - Contexto Operacional: Além Mar Comercial e Industrial S.A. é uma principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstraLuiz Alberto Whitaker Sobral - Diretor Superintendente
pessoa jurídica de direito privado brasileiro, tem sede e foro na Avenida ções financeiras são definidas abaixo. 2.1 Declaração de conformidade: As
Marton Spitz - Diretor Técnico
Senador Queiroz, 96, 5º andar salas 501 a 515, no Bairro Santa Efigênia na demonstrações financeiras estão apresentadas com valores expressos em
Fernanda Natalino - Contadora - 1SP144709/O-3 - CPF 055.504.768-78

© HÍFEN – todos os direitos reservados

CNPJ nº 15.240.821/0001-72
Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2015 e de 2014 (Em centenas de reais)
Balanços Patrimoniais
2015
2014 Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido Capital Adiantamento para futuro Reserva de ágio na Reserva
Lucros
7.237.194 6.812.526
Ativo/Circulante
social
aumento de capital subscrição de ações legal acumulados
Total
Caixa e equivalentes de caixa
203.071 246.655 Saldos em 31/12/2013
5.740.773
–
–
–
66.954 5.807.727
Clientes
111.388
17.904 Reserva de ágio na subscrição de ações
938.227
–
111.273
–
– 1.049.500
–
–
–
– (193.817) (193.817)
Adiantamentos diversos
–
16.200 Lucros distribuídos
–
–
– 5.303
(5.303)
–
Outros créditos
–
2.038 Reserva legal
–
–
–
–
132.166 132.166
Estoques
6.922.735 6.529.729 Lucro (prejuízo) do exercício
6.679.000
–
111.273 5.303
– 6.795.576
7.237.194 6.812.526 Saldos em 31/12/2014
Total do ativo
–
–
– 12.563
(12.563)
–
Passivo/Circulante
17.897 16.950 Reservas de lucros e reserva legal
–
–
–
– (110.200) (110.200)
Obrigações sociais e trabalhistas
22
2.757 Lucros distribuídos
Afac
Adiantamento/futuro
aumento
de
capital
–
250.000
–
–
–
250.000
Obrigações tributárias
16.541
4.395
–
–
–
–
251.257 251.257
Contas a pagar
1.334
9.798 Lucro (prejuízo) do exercício
6.679.000
250.000
111.273 17.866
128.494 7.186.633
Não circulante
32.663
– Saldos em 31/12/2015
32.663
–
Depósitos de caução
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Patrimônio líquido
7.186.634 6.795.576 Fluxos de caixa das atividades operacionais
2015
2014 Integralização de capital
– 938.226
Capital social
6.679.000 6.679.000 Lucro líquido (prejuízo) do exercício
251.258 132.165 Reservas de capital
– 111.273
Reserva de ágio
111.273 111.273 Lucro líquido (prejuízo) ajustado
251.258
132.165
Adiantamento
para
futuro
aumento
de
capital
250.000
–
Reserva legal
17.866
5.303
(93.484) (12.295) Pagamento dividendos
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital 250.000
– Aumento de ativos: - Clientes
(110.200) (193.817)
16.200 (14.440) Ajuste de exercício anterior
Lucros ou prejuízos acumulados
128.495
– - Adiantamentos e antecipações
– 132.944
2.038
(2.037)
7.237.194 6.812.526 - Impostos a recuperar
Total do passivo
- Transações com partes relacionadas
– 310.000 Caixa líquido gerado (consumido) nas
139.800 988.626
Demonstração do Resultado do Exercício
2015 2014 - Estoques
(393.006) (1.677.729) atividades de financiamento
Receita operacional bruta
314.755 187.610 Aumento de passivos: - Obrigações tributárias
13.719
(4.083) Aumento (redução) líquido nas
(43.585) (266.654)
Receitas (despesas) operacionais: Administrativas (114.759) (90.476) - Impostos e contribuições a recolher
(4.309)
4.533 atividades de financiamentos
Resultado operacional antes resultado financeiro líquido 199.996 97.134 - Contas a pagar
(8.463)
8.624 Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 246.655 513.309
203.070 246.655
Resultado financeiro líquido
85.212 59.600 - Partes relacionadas/Outros créditos
32.662
(18) Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício
Aumento (redução) líquido em caixa
Resultado operacional antes do IR e CS
285.208 156.734 Caixa líquido gerado (consumido) nas
(43.585) (266.654)
(–) IR e CS corrente
(33.951) (24.568) atividades operacionais
(183.385) (1.255.280) e equivalentes de caixa
Lucro/prejuízo do exercício
251.257 132.166 São Paulo, 31 de dezembro de 2015 Sergio Milano Benclowicz - Diretor Carlos Alberto Gomes do Vale - Contador - TC-CRC 1-SP 124.354/O-0

