São Paulo, sexta-feira, 16 de março de 2018
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CNPJ(MF) nº 27.842.177/0001-91
B A L A N Ç OS PAT R I M O N I A IS ENCERRADOS EM (Valores em R$ Mil)
AT IV O
.
NE
31/12/17 P A S S I V O
.
NE
31/12/17
31 CIRCULANTE
CIRCULANTE
67
Disponibilidades
4
19 Outras Obrigações
6
67
Outros Créditos
2
Fiscais e previdenciárias
36
Diversos
2
Diversas
31
Outros Valores e Bens
10 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
813
Despesas Antecipadas
10 Capital:
1.800
7
849
NÃO CIRCULANTE
De Domiciliados no país
1.800
Realizável a Longo Prazo
724 (Prejuízos acumulados)
(987)
724 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos
5
880
Carteira Própria
724
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Imobilizado de Uso
3.d
118 Demonstração do Resultado Abrangente
2º Sem/17
31/12/17
Outras Imobilizações de Uso
124 Resultado do Semestre/Exercício
(870)
(987)
(Depreciações Acumuladas)
(6) Resultado Abrangente Total
(870)
(987)
Intangível
3.e
7
Ativos Intangíveis
7 financeira para sua manutenção em carteira até o vencimento, são avalia880 dos pelos custos de aquisição, acrescidos dos rendimentos auferidos em
TOTAL DO ATIVO
contrapartida ao resultado do exercício; e (iii) Títulos disponíveis para venDEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
da - que não se enquadrem como para negociação nem como mantidos até
Semestre de 01/07/17 a 31/12/17
o vencimento, e são registrados pelo custo de aquisição com rendimentos
Capital Lucros/Prej.
apropriados a resultado e ajustados pelo valor de mercado em contrapartida
Realizado Acumulados
Total à conta destacada do patrimônio líquido, deduzidos dos efeitos tributários.
Saldos início do semestre 01/07/17
1.800
(117)
1.683 O valor de mercado dos títulos públicos é apurado segundo Associação
Lucro líquido (prejuízo) do semestre
(870)
(870) Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais - ANBIMA,
Saldos fim do exercício 31/12/17
1.800
(987)
813 que determina o valor líquido provável de realização através de parâmetros
Mutações do semestre
(870)
(870) que compreendem, entre outros, o preço médio de negociação para títulos
Exercício de 29/05/17 a 31/12/17
e valores mobiliários semelhantes em relação aos prazos de pagamento e
Integralização de capital
1.800
1.800 vencimento; d) Imobilizado de uso. São registrados pelo custo de aquisição
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
(987)
(987) e a depreciação foi calculada pelo método linear, com base em taxas que
Saldos fim do exercício 31/12/17
1.800
(987)
813 levam em consideração a vida útil e econômica dos bens segundo
Mutações do exercício
1.800
(987)
813 parâmetros e taxas estabelecidos pela legislação tributária, sendo de 20%
a.a. para "Sistema de Processamento de Dados" e de 10% a.a. para as
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
demais contas; e) Intangível. São registrados os direitos adquiridos que
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS Em 31/12/2017
(Valores em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção da Corretora
1. Contexto operacional. A IB Corretora de Câmbio, Títulos e Valores ou exercidos com essa finalidade. São representados por softwares, regisMobiliários Ltda. ("Corretora"), iniciou suas atividades em 29 de maio de trados pelo custo de aquisição e amortizados pelo método linear à taxa de
2017, e foi autorizado para funcionamento pelo Banco Central do Brasil em 20% a.a.; f) Valor de recuperação dos ativos ("Impairment"). Os ativos não
21 de dezembro de 2017. Tem por objeto social: a) comprar e vender títulos financeiros estão sujeitos à avaliação do valor recuperável em períodos
e valores mobiliários por conta própria e de terceiros, observada regulamen- anuais ou em maior frequência se as condições ou circunstâncias indicatação baixada pela Comissão de Valores Mobiliários ("CVM") e pelo Banco rem a possibilidade de perda dos seus valores. Em 31/12/2017, não existem
Central do Brasil ("BACEN") nas suas respectivas áreas de competências; indícios de redução no valor recuperável de ativos não financeiros; g) Atib) intermediar operações de câmbio; c) realizar operações no mercado de vos e passivos contingentes, provisões e obrigações legais. O reconhecicâmbio, conforme legislação em vigor; d) realizar operações mento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes e
compromissadas; e) prestar serviços de intermediação e de assessoria ou das obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios definidos
assistência técnica, em operações e atividades nos mercados financeiros no CPC 25 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes,
e de capitais; f) exercer outras atividades expressamente autorizadas, em aprovados pela Resolução nº 3.823/09, da seguinte forma: - Ativos continconjunto, pelo BACEN e pela CVM. 2. Base de apresentação e elaboração gentes: não são reconhecidos nas informações financeiras, exceto quando
das demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis foram elabo- da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização,
radas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis sobre as quais não cabem mais recursos; - Passivos contingentes: são
adotadas no Brasil, requeridas para o exercício findo em 31 de dezembro incertos e dependem de eventos futuros para determinar se existe probabide 2017, as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei lidade de saída de recursos; não são, portanto, provisionados, mas divuldas Sociedades por Ações - Lei nº 6.404/76 alterada pelas Leis nº 11.638/ gados se classificados como perda possível, e não provisionados nem di07 e 11.941/09, além das normas do Conselho Monetário Nacional ("CMN") vulgados se classificamos como perda remota. - Provisões: são reconhecie do BACEN. Foram adotados para fins de divulgação os pronunciamentos, das nas informações financeiras quando, baseadas na opinião de assessoas orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamen- res jurídicos e da Administração, levando em conta a probabilidade de pertos Contábeis ("CPC") homologados pelos órgãos reguladores relacionados da de uma ação judicial ou administrativa, for provável uma saída de recurao processo de convergência contábil internacional que foram aprovados sos para liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos
pelo CMN e BACEN e estão consubstanciados no Plano Contábil das Insti- sejam mensuráveis com suficiente segurança. As ações relativas a causas
tuições do Sistema Financeiro Nacional ("COSIF"). A autorização para con- trabalhistas e cíveis classificadas como perdas prováveis pelos assessoclusão das demonstrações contábeis foi dada pela Administração em 31 de res jurídicos e pela Administração são contabilizadas com base na expecjaneiro de 2018. 3. Resumo das principais práticas contábeis. As princi- tativa de perda da Administração e divulgadas em notas explicativas; e pais práticas contábeis são assim resumidas: a) Apuração do resultado. As Obrigações legais (fiscais e previdenciárias): referem-se a demandas judireceitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência; b) ciais que estão sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de
Caixa e equivalentes de caixa. Compreendem as disponibilidades em moeda tributos e contribuições e são provisionadas; h) Imposto de renda e contrinacional, os depósitos bancários disponíveis e títulos e valores mobiliários, buição social. A provisão para o imposto de renda é constituída à alíquota
com conversibilidade imediata ou com prazo original igual ou inferior a no- de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os lucros
venta dias, conforme prevê a Resolução BACEN nº 3.604/08; c) Títulos e que excederem R$ 240 no ano. A provisão para contribuição social está
valores mobiliários. Os títulos e valores mobiliários são classificados de sendo calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determinaacordo com a intenção de negociação, pela Administração, independente dos pela legislação fiscal. 4. Caixa e equivalentes de caixa. São represendos prazos de vencimentos dos papéis, em três categorias; específicas, tados por disponibilidades em moeda nacional, cujo vencimento das operaatendendo aos seguintes critérios de contabilização: (i) Títulos para nego- ções na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias, e apresenciação - adquiridos com o propósito de serem ativa e frequentemente nego- tam risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela
ciados, sendo que os rendimentos auferidos e o ajuste ao valor de mercado Corretora para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo:
2.017
são reconhecidos em contrapartida ao resultado do exercício. Os títulos
19
classificados nessa categoria são apresentados no ativo circulante do Disponibilidades
19
balanço patrimonial, independentemente do prazo de vencimento; (ii) Títu- Depósitos bancários
19
los mantidos até o vencimento - adquiridos com a intenção e capacidade Total caixa e equivalentes de caixa

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
N E 2º Sem/17 31/12/17
Receitas de Intermediação Financeira
51
54
Result. de operaç. c/títulos e valores mobils.
51
54
Resultado Bruto da Intermed. Financeira
51
54
(921)
(1.041)
Outras Receitas/Despesas Operacionais
Despesas de pessoal
8.a
(577)
(678)
Outras despesas administrativas
8.b
(338)
(357)
Despesas tributárias
(6)
(6)
Resultado Operacional
(870)
(987)
Resultado Antes da Trib. s/o Lucro e Partic.
(870)
(987)
Lucro Líquido (Prej.) do Exerc./Semestre
(870)
(987)
Nº de cotas............................................:
1.800.000 1.800.000
Lucro/(Prejuízo) por mil cotas..............R$
- 483,43 - 548,25
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2º Sem/17 31/12/17
Lucro líquido (prejuízo) do semestre e exercício
(870)
(987)
6
6
Depreciações e amortizações
(864)
(981)
Variação de Ativos e Obrigações
1.009
(669)
(Aumento) redução em TVM e instr. financ. derivat.
1.005
(724)
(Aumento) redução de outros créditos
(2)
(2)
(Aumento) redução de outros valores e bens
(10)
(10)
16
67
Aumento (redução) em outras obrigações
Caixa líq. proveniente das ativid. operacionais
145
(1.650)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Inversões em:
Imobilizado de uso
(124)
(124)
Inversõs líquidas no intangível
(6)
(7)
Caixa líquido usado nas atividades de investim.
(130)
(131)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimento pela integralização de capital
1.800
Caixa líquido usado nas atividades de financiam.
1.800
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
15
19
Caixa e equival. de cx. no início semestre/exercício
4
Caixa e equival. de cx. no fim do semestre/exercício
19
19
5. Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos.
a) Títulos e valores mobiliários. Em 31 de dezembro de 2017, os títulos e
valores mobiliários estavam classificados como disponíveis para venda. O
valor de custo e o valor de mercado e a classificação por vencimentos
estavam assim representados:
31/12/2017
Vencimento
Acima de 1 ano Mercado
Custo
Carteira Própria
Letras Financeiras do Tesouro
724
724
724
Total
724
724
724
b) Instrumentos financeiros derivativos. Em 31/12/2017 não havia operações com instrumentos financeiros derivativos. 6. Outras obrigações.
Circulante
2.017
Fiscais e Previdenciárias
36
Impostos e contribuições a recolher
36
Diversas
31
Despesas com pessoal
20
Outras despesas administrativas
11
7. Patrimônio Líquido. a. Capital Social: O capital social no montante de R$
1.800, está representado por 1.800.000 cotas, totalmente integralizada por
cotistas domiciliados no País. 8. Composição de saldos relevantes da
demonstração de resultado.
2º sem/2.017
2.017
a) Despesas com pessoal
Despesas com honorários
(246)
(328)
Despesas com proventos
(149)
(149)
Despesas com encargos sociais
(106)
(125)
Despesas com benefícios
(58)
(58)
Despesas com treinamento
(18)
(18)
Total
(577)
(678)
b) Outras despesas administrativas
2º sem/2.017
2.017
Despesas com aluguel
(53)
(65)
Despesas com comunicações
(26)
(26)
Despesas com processamento de dados
(131)
(131)
Despesas com serviços técnicos especializados
(81)
(88)
(47)
(47)
Outras despesas administrativas
(338)
(357)
9. Risco operacional e risco de mercado. A Corretora está implantando
seus sistemas tecnológicos voltados ao controle e prevenção de riscos,
visando reduzir possíveis perdas, por meio do acompanhamento constante
de suas operações e garantias prestadas.

A DIRETORIA
REINALDO DANTAS
Contador CRC 1 SP 110330/O-6

Rede Ancora - SP Importadora, Exportadora e Distribuidora de Auto Peças S.A.
CNPJ Nº 02.596.357/0001-00
Demonstrações Financeiras - Ano - Calendário de 2017 - (Valores Expressos em Milhares de Reais)
Balanço Patrimonial - (Valores Expressos em Milhares de Reais)
31/12/2017 31/12/2016
31/12/2017 31/12/2016
Ativo
6.208,56
5.064,91 Passivo
6.208,56
5.064,91
5.878,41
4.686,18 Circulante
5.807,10
4.511,81
Circulante
4.009,03
3.037,94
Disponibilidades
108,76
36,20 Fornecedores
Duplicatas a Receber
2.716,66
1.981,78 Obrigações Sociais e Trabalhistas
38,40
36,32
Adiantamento a Funcionários
6,72
5,30 Provisões Trabalhistas
53,78
48,69
27,63
12,17
Adiantamento e Devolução a Fornecedores
292,58
400,82 Obrigações Fiscais
Tributos a Recuperar
12,29
2,11 Adiantamento e Devoluções de Clientes
188,10
360,23
Outros Créditos
2,93
–
Outras Contas a Pagar
23,54
4,86
1.011,62
Estoques
2.738,48
2.259,98 Empréstimos Bancários e Duplicatas Descontadas 1.466,62
330,14
378,73 Não Circulante
2.420,71
2.924,61
Não Circulante
Investimentos
60,00
–
Empréstimos e Financiamentos
904,87
1.408,77
571,25
571,25
Imobilizado
269,58
378,16 Debentures a Pagar
944,59
944,59
Intangível
0,57
0,57 Provisões Tributárias
(2.019,26) (2.371,51)
Patrimônio Líquido
Demonstração do Resultado do Exercício
3.705,00
3.705,00
31/12/2017 31/12/2016 Capital Social
(797,78)
(797,78)
Receita Operacional Bruta
24.860,17 19.066,24 (-) Capital a Integralizar
1.227,59
1.138,48
Receita Bruta de Vendas
26.179,12 19.996,24 Reserva de Capital
(68,00)
(68,00)
Deduções e Abatimentos de Vendas
(1.318,95)
(930,00) Ações em Tesouraria
3,01
–
(23.283,92) (17.796,06) Reserva de Lucros
Custos
(6.089,08) (6.349,22)
Custo das Mercadorias Vendidas
(23.283,92) (17.796,06) Lucros ou Prejuízos Acumulados
Lucro Operacional Bruto
1.576,24
1.270,19
Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados
(2.221,93) (3.079,05)
Despesas Operacionais
31/12/2017 31/12/2016
Despesas com Pessoal
(864,30)
(934,68) Saldo Anterior
(6.349,22) (5.497,47)
Despesas Administrativas
(699,68) (1.076,64) Ajustes de Exercícios Anteriores
202,92
–
Despesas Tributárias
(106,03)
(120,70) Resultado do Exercício
60,23
(851,75)
Depreciações e Amortizações
(108,58)
(107,21) Reserva de Lucros
(3,01)
–
Despesas / Encargos Financeiros
(478,21)
(870,52) Lucros (Prejuízos) Acumulados
(6.089,08) (6.349,22)
Receitas Financeiras
34,87
30,71
731,64
957,11 Nota 03-Sumário das Principais Práticas Contábeis: Ativo Circulante: (a)
Receita e Despesas não Operacionais
Receitas não Operacionais
731,64
957,11 Caixa e equivalente de Caixa: Os fluxos de caixa dos investimentos a curto
Resultado Antes do IRPJ e CSLL
85,95
(851,75) prazo são demonstrados pelo valores líquidos (aplicações e resgates).
As aplicações a curto prazo que possuem liquidez imediata e vencimento
IRPJ
(16,07)
–
original em até 90 dias, são reconhecidos a valor justo e registrado em
CSLL
(9,64)
–
Resultado Líquido do Exercício
60
(852) investimentos a curto prazo. (b) Contas a Receber: Os valores a receber
registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal dos títulos
Notas Explicativas - Demonstrações Contábeis
representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou
Nota 01-Contexto Operacional: Rede Ancora - SP Importadora, Exportado- cambiais, quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais
ra e Distribuidora de Auto Peças S.A., com sede na Rua Joaquim Oliveira perdas na sua realização. A provisão para créditos de liquidação duvidosa,
Freitas, nº 2.188, Vila Mangalot, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, quando aplicável, é constituída em montante considerado suficiente pela
CEP nº 05133-005, inscrita no CNPJ/MF Nº 02.596.357/0001-00, tem como Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses
principal operação Comércio por atacado de peças e acessórios novos para créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa
veículos automotores, tributada pelo Lucro Real. Nota 02-Apresentação pode ser modificado em função das expectativas da Administração com
das Demonstrações Contábeis. As demonstrações Contábeis (Balanço relação à possibilidade de se recuperar os valores envolvidos, assim como
Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração de por mudanças na situação financeira dos clientes. (c) Estoque: Os estoques
Lucros e Prejuízos Acumulados, e Demonstração de Fluxo de Caixa), fo- estão registrados pelo custo médio de aquisição. Quando aplicável, é consram elaboradas a partir das diretrizes contábeis e dos preceitos da legisla- tituída provisão para estoques obsoletos ou de baixa movimentação. Ativo
ção Comercial, Lei 10.406/2002 e Demais Legislações e aos princípios Con- Não Circulante: (a) Realizável a Longo Prazo: Os direitos realizáveis e
tábeis. Para afeito de comparação as Demonstrações Contábeis foram ela- as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das
boradas de maneira uniforme entre os períodos, facilitando a leitura das in- demonstrações contábeis são considerados como não circulantes. (b)
formações, qualquer discrepância será objeto de adendo específico nestas Investimento, Imobilizado e Intangível: O imobilizado está registrado ao
Notas Explicativas. O resultado é apurado de acordo com o regime de com- custo e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o período de
petência, que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas
na Apuração dos resultados dos períodos em que ocorrem, sempre quando vidas úteis estimadas. Nota 04-Patrimônio Líquido: (a) Capital Social: O
se correlacionarem independentemente de recebimento ou pagamento. Capital, no valor de R$ 3.750.000,00 totalmente integralizada em modeda
A Maior Rede de Autopeças do Brasil

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.
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Demonstração do Fluxo de Caixa
31/12/2017 31/12/2016
Resultado Líquido do Exercício
60,23
(851,75)
Ajuste do Resultado das Disponibilidades
Geradas na Atividade Operacional
108,58
107,21
Depreciação e Amortização
108,58
107,21
Ativos Operacionais
(1.119,67) 1.903,77
Duplicatas a Receber
(734,88)
458,69
Adiantamento a Funcionários
(1,42)
(1,66)
Adiantamento e Devolução a Forncedores
108,24
(101,57)
Tributos a Recuperar
(10,18)
10,89
Outros Créditos
(2,93)
160,09
Despesas do Exercício Seguinte
–
107,20
Estoques
(478,50) 1.270,13
Passivos Operacionais
791,39 (2.048,05)
Fornecedores
971,09
(262,18)
Obrigações Sociais e Trabalhistas
2,08
(21,95)
Provisões Trabalhistas
5,09
(53,65)
Obrigações Fiscais
15,46
9,15
Adiantamentos e Devoluções a Clientes
(172,13)
50,05
Outras Conta a Pagar
18,69
(14,89)
Empréstimos Bancários e Duplicatas Descontadas
455,01 (2.611,31)
Empréstimos Empresas Coligadas
(503,90)
892,05
(35,30)
Outras Conta a Pagar
–
Disponibilidades Líquidas Geradas (Aplicadas) nas
Atividades Operacionais
(159,47)
(888,82)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos
Aplicação no Investimento
(60,00)
–
(26,50)
Aplicação no Imobilizado
–
Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas
Atividades de Investimentos
(219,47)
(915,32)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos
Reserva de Capital
89,11
836,14
Ajuste de Exercícios Anteriores
202,92
–
Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas
Atividades de Financiamentos
292,03
836,14
Disponibilidades Líquidas Aplicadas nas Atividades 72,56
(79,17)
Disponibilidades
Início do Perído
36,20
115,37
108,76
36,20
Final do Período
Aumento ou Redução no Caixa/Equivalentes de Caixa 72,56
(79,17)
corrente do país. (b) Distribuição de Lucros: Não houve distribuição de
lucros aos acionistas. (c) Reserva de Capital: Conforme Ata de AGE de
14/05/2016 arquivada em 07/11/2016 será feito adiantamento para aumento de capital no valor total de R$ 960.000,00. (d) Reserva de Lucros:
Gerada reserva legal de 5% sobre o Lucro Líquido do Exercício no valor
de R$ 3.011,45. (e) Ajuste de Exercícios Anteriores: Correção de
saldo de empréstimo de coligadas no valor de R$ 202.922,56. Nota 05Continuidade dos Negócios: E empresa está operando em sua capacidade plena sob o critério da continuidade das suas atividades empresariais,
não havendo qualquer previsão em contrário nos próximos 12 meses.
Rede Ancora - SP Importadora, Exportadora
e Distribuidora de Auto Peças S.A.
Luiz Carlos Prevedel - Diretor Administrativo
Henrique Benatto Casero - Contador - CRC-PR-047567/O-9

Rede Ancora - SP Importadora, Exportadora
e Distribuidora de Auto Peças S.A.
CNPJ 02.596.357/0001-00
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os Srs.Acionistas a reunirem em Assembleia Geral Ordinária e
Extraordinária, a realizar-se, no dia 17/04/2018, às 9 hs em 1º convocação, e às 9:30 hs
em 2º convocação, a ser realizada na sede, Rua Joaquim Oliveira Freitas, nº 2.188, Vila
Mangalot, São Paulo/SP, CEP 05133-005, tendo como ordem do dia: (a) aprovação dos
demonstrativos contábeis do ano-calendário de 2017; (b) outros assuntos de interesse
social, com a re-ratificação de deliberações anteriores, se for necessário. SP, 15/03/2018.
Walter Domingos de Prince - Diretor Administrativo.
(16.17.20/03/2018)
Sustentare Serviços Ambientais S/A

1ª VC – Regional Itaquera. PROCESSO Nº 4001673-85.2013.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito
da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de São Paulo, Dr(a). Luiz Renato Bariani
Pérez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) VIVIANE CEZAR DE CARVALHO, Brasileiro, Casada,
Autônoma, RG 281884717, CPF 256.310.308-88, WILSON ZANONI, Brasileiro, Divorciado,
Comerciante, RG 4.222.430-542224305, CPF 662.630.938-20, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de NEILA SONCINI MORGADO, alegando em síntese: A
requerente é detentora do contrato de locação, firmado através de instrumento particula r e nessa
condição, exercita o seu direito de cobrança, em face dos requeridos, denominados no instrumento,
locatária e fiador, requerendo a este Juízo a condenação de alugueres vencidos em 10/07/2013,
10/08/2013, 10/09/2013 e 30/09/2013 bem como encargos da Eletropaulo e Sabesp correspondentes
ao aluguel, acrescidos de juros ao mês e correção monetária, determinada na Cláusula Décima
Sétima do contrato de locação e a multa contratual prevista cláusula décima primeira do referido título.
O patrono do autor requerendo a procedência total da ação com a condenação da ré ao pagamento
das custas e despesas processuais devidamente atualizadas. Dando-se à causa o valor de
R$15.554,16. 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 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 19
de fevereiro de 2018.

Edital de Citação Prazo 20 dias Proc. 1075398-73.2013.8.26.0100. A Dr(a). Adriana Cardoso dos Reis,
Juíza de Direito da 37º VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber à Márcio Ibere Delphino, RG Nº
577824-0, CPF/MF Nº 013.790.638-25 que União Social Camiliana, lhes ajuizou ação Monitória para
cobrança de R$ 6.713,75, 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. São Paulo, aos 31 de janeiro de 2018.
(15 e 16)

CNPJ/MF n° 17.851.447/0001-77 - NIRE 35.300.451.732
Convocação de Credores da Classe III (Quirografários) Recuperação Judicial de
Sustentare Serviços Ambientais S/A E Outra, Processo Nº 0059572-92.2011.8.26.0100
Sustentare Serviços Ambientais S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 02.592.658/0001-65 com
sede situada na cidade de São Paulo, SP, localizada na Rua Monsenhor Luís Gonzaga de Almeida, 437, Casa 01, Jd. Campo
Limpo, CEP 05785-190, e Renovar Ambiental Participações S.A. (Sideco Brasil), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 00.280.334/0001-66, com sede situada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Monsenhor
Luís Gonzaga de Almeida, 437, Casa 02, Jd. Campo Limpo, CEP.: 05785-190, ambas em Recuperação Judicial, por meio do
presente, convocam seus credores quirografários concursais, assim sujeitos e devidamente habilitados no respectivo processo
de Recuperação Judicial, a comparecer nos endereços em que sediadas as Recuperandas, acima indicados, de segunda a
sexta-feira, no horário entre 10:00 e 17:00, a partir do dia 22 de março de 2018, munidos de documentos originais e oficiais
de identificação e habilitação, aos procedimentos necessários para que sejam iniciados e promovidos os pagamentos de
seus créditos habilitados na Recuperação Judicial, em trâmite perante a C. 1ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais
da Comarca da Capital, Estado de São Paulo, Processo nº 0059572-92.2011.8.26.0100. Esclarecimentos complementares
poderão ser obtidos através do telefone (11) 3199-4138, nos mesmos dias e horário de atendimento acima informados.

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.
(15 e 16)

netjen@netjen.com.br

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

Tˎ˕: 3106-4171

As novas
definições da
jornada de
trabalho
e das horas
“in itinere”
Débora Fernanda Faria (*)

A jornada de trabalho
é o tempo diário em
que o empregado
presta serviços ao
empregador ou
então permanece à
disposição do mesmo

S

endo assim, vamos imaginar o caso de um hospital veterinário, pouco
frequentado, no qual nenhum
cliente entrou durante determinado dia. A recepcionista
não atendeu ninguém, mas
permaneceu à disposição do
empregador, então aquele período é contado como jornada
de trabalho normalmente.
Entretanto, por conta da
reforma trabalhista, em vigor
desde novembro do ano passado, não serão computadas
como jornada atividades
particulares, em que o funcionário não está à disposição da
empresa.
A novidade da reforma
trabalhista é que não serão
computadas como jornada
extraordinária as variações
de horário em que o empregado adentra/permanece na
empresa exercendo atividades particulares, tais como:
práticas religiosa, descanso,
estudo, alimentação, higiene
pessoal e troca de roupa ou
uniforme, quando não houver
obrigatoriedade de realizar a
troca na empresa.
Então, se o empregado combina com seu empregador de
chegar 1 hora mais cedo para
ficar estudando para concursos públicos no trabalho, antes
do início do expediente, este
tempo não será considerado
à disposição do empregador.
Assim, não será computado
como jornada e, logo, não gera
o pagamento de horas extras.
Outro exemplo prático. Em
virtude de um forte temporal,
o empregado permanece 30
minutos no local de trabalho
(sem prestar serviços) ao final
da sua jornada de trabalho
usual. Esse período também
não será computado como jornada de trabalho. E, portanto,
o empregado não terá direito a
horas extras em relação a ele.
A CLT, após a Lei 13.467/2017,
também não mais prevê o
cômputo do tempo de deslocamento, portanto, foi extinta
a hora “in itinere”, qualquer
que seja a situação.
Assim, o tempo despendido
pelo empregado desde a sua
residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para
o seu retorno, caminhando ou
por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido
pelo empregador, não será
computado na jornada de
trabalho, por não ser tempo
à disposição do empregador.
Da mesma forma, o tempo
de deslocamento da portaria da empresa até o posto
de trabalho não poderá ser
computado como jornada de
trabalho. Portanto, a jornada
de trabalho tem início no momento em que o empregado
chega no seu efetivo posto
de trabalho.
(*) - É advogada de Direito do
Trabalho, pós-Graduada em
Direito e Processo do Trabalho
pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie e integrante do
escritório Cerveira Advogados
Associados.

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.

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.
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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)
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