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ara quem deseja empreender, abrir uma
franquia é uma ótima
opção. Isso porque a empresa
já traz um modelo de negócio
estruturado, além de uma
marca já estabelecida perante
os consumidores, o que torna o
investimento menos arriscado
para os empreendedores. De
acordo com a Associação Brasileira de Franchising (ABF), só
nos últimos 3 anos as franquias
de pequeno porte cresceram
45% no Brasil.
Porém, com tantas opções
no mercado, as franquias
demandam alguns cuidados
importantes que devem ser
levados em consideração pelos
empresários antes de investir.
Alessandro Ribas, CEO da
Louyt, empresa espanhola
de mobile marketing que no
Brasil atua por meio de microfranquias, listou 5 dicas para
os empreendedores que pretendem investir nesse modelo
de negócio.
1) Escolha um negócio em
que tenha afinidade Buscar o segmento que
pretende investir de
acordo com experiências
anteriores, preferências
ou valores pessoais é
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devem receber mais atenção no processo de negociação

uma dica bastante importante. Alessandro
aponta, por exemplo,
que não é bom escolher
uma rede de franquias
só porque ela está em
evidência. Procure escolher de acordo com
suas aﬁnidades, além de
levar em conta a rotina e
a operação que o modelo
de negócio exige;
2) Avalie o mercado - Analisar qual é a demanda
para o produto ou serviço
oferecido pela franquia,
ou se o mercado já está
saturado pela concorrência, também é importante
para veriﬁcar se o negócio
é uma boa oportunidade.
Avalie as necessidades e
interesses das pessoas
e identiﬁque se há um

Usina Açucareira Paredão S.A.
C.N.P.J. 61.340.238/0001-50
Relatório de Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço, a Demonstração
do Resultado e demais demonstrativos referentes ao exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2017. Estamos à disposição de V.Sas., na
Sede Social para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. São Paulo, 02 de Março de 2018.
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2017
2017/R$
2016/R$
Ativo
2017/R$
2016/R$ Passivo
13.373.491,42
171.934,05
Circulante
860.654,29
335.441,55 Circulante
Obrigações
Trabalhistas
e
Sociais
29.073,00
29.073,00
Caixa
5.179,00
5.764,15
144.418,42
142.861,05
Bancos com Movimento
133,93
35,84 Obrigações Tributárias
Adiantamentos de Clientes
13.200.000,00
Aplicações Financeiras
527.387,67
7.687,87 Não Circulante
872.846,90 1.011.483,25
Clientes a Receber
6.000,00
- Tributos Parcelados
872.846,90 1.011.483,25
Imóveis a Venda
321.953,69
321.953,69 Patrimônio Líquido
6.403.426,55 6.997.507,54
39.961.238,00 39.961.238,00
Não Circulante
19.789.110,58 7.845.483,29 Capital Social
Reserva
de
Capital
12.272.362,23
12.272.362,23
Realizável a Longo Prazo
(45.830.173,68)(45.236.092,69)
Créditos com Pessoas Ligadas
15.364.092,90 3.406.291,53 (-)Prejuízos Acumulados
Total do Passivo
20.649.764,87 8.180.924,84
Depósitos e Cauções
1.937,97
1.810,64
Notas Explicativas
Investimentos
1- As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com a
Investimentos para Iniciativa Própria 2.582.547,35 2.582.547,35 Lei nº 6404/76, estando o plano de contas adequado a Lei11638/2007
Investimentos de Incentivos Fiscais
1.444,13
1.782,74 e 11941/2009. 2- As receitas e despesas são reconhecidas no
resultado pelo regime de competência. 3- As depreciações foram
Imobilizado
calculadas pelo método linear as taxas permitidas pela legislação
Valores de Custo e Correção
tributária. 4- O Capital Social é de R$39.961.238,00 totalmente
Monetária
5.873.614,58 5.890.614,58 integralizado e representado por 4.531.321.547 ações ordinárias
(-) Depreciações Acumuladas
(4.034.526,35) (4.037.563,55) sem valor nominal. 5- O Imposto de Renda e a Contribuição Social
Total do Ativo
20.649.764,87 8.180.924,84 são apurados com base no lucro presumido.
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EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,/HLORHLUR2¿FLDO0DW-8&(63QGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGRID]VDEHUTXHQDIRUPDGD/HLQ
HGR'HFUHWROHLQOHYDUiD/(,/23Ò%/,&2GHPRGRPresencial e OnlineRLPyYHODVHJXLUFDUDFWHUL]DGRQDVVHJXLQWHVFRQGLo}HV
IMÓVEL$SDUWDPHQWRQORFDOL]DGRQRDQGDUGR³(GLItFLR3HURED±7RUUH%,9´LQWHJUDQWHGRHPSUHHQGLPHQWRLPRELOLiULRGHQRPLQDGR³0DLUDUr5HVHUYD5D
SRVR´VLWXDGRQD5RGRYLD5DSRVR7DYDUHVVHPQ~PHURQD&KiFDUD)ORUHVWD1HJUD6XEGLVWULWR%XWDQWmFRPiUHDSULYDWLYDGHPð MiLQFOXtGDDiUHD
GHPðUHIHUHQWHDVYDJDVGHJDUDJHPQVHHRGHSyVLWRQORFDOL]DGRVQRVXEVRORGRFRQGRPtQLR DiUHDFRPXPGHPð Pð
FREHUWDPðGHVFREHUWD SHUID]HQGRDiUHDWRWDOGHPðHDiUHDWRWDOHGL¿FDGDGHPðFRUUHVSRQGHQGROKHDIUDomRLGHDOGH
QRVRORHQDVRXWUDVSDUWHVFRPXQVGRFRQGRPtQLR,PyYHOREMHWRGD0DWUtFXODQGR2¿FLDOGH5HJLVWURGH,PyYHLVGH6mR3DXOR632EV L $omR
-XGLFLDOGHQSHUDQWHD9DUD&tYHOGD&RPDUFDGH6mR3DXOR63 LL ,PyYHORFXSDGR'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXLUHQWH
QRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HLDATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 09/04/2018, às 10:05 horas e 2º Leilão dia 10/04/2018, às
10:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: JOSE APARECIDO DA
SILVA, 5*66363&3)HVXDPXOKHU HILDA BONINI DINIZ DA SILVA, 5*66363&3)EUDVLOHL
URVFDVDGRVSHORUHJLPHGDFRPXQKmRSDUFLDOGHEHQVQDYLJrQFLDGD/HLHPSUHViULR UHVLGHQWHVHP6mR3DXOR63 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco
Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:1RDWRGDDUUHPDWDomRRDUUHPDWDQWHGHYHUiHPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORUGHGRODQFH2
SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGRHPDWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRHPFKHTXHRX7('QDFRQWDGRFRPLWHQWHYHQGHGRUDVHULQGLFDGD
SHOROHLORHLURVRESHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHVRFKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGRSHORDUUHPDWDQWHDOS VALORES: 1º leilão:
R$ 724.531,93 (Setecentos e vinte e quatro mil, quinhentos e trinta e um reais e noventa e três centavos) 2º leilão: R$ 638.544,65 (Seiscentos e trinta
e oito mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos),FDOFXODGRVQDIRUPDGRDUWHDUWSDUiJUDIRVHGD/HLQ
2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmRCOMISSÃO DO LEILOEIRO: &DEHUiDRDUUHPDWDQWH
RSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH FLQFRSRUFHQWR GDDUUHPDWDomRDVHUSDJDjYLVWDQRDWRGROHLOmRFXMDREULJDomRVHHVWHQGHUiLQFOX
VLYHDR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V QDIRUPDGDOHLDO LEILÃO ONLINE:2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V GDVGDWDVKRUiULRVHORFDO
GHUHDOL]DomRGRVOHLO}HVSDUDQRFDVRGHLQWHUHVVHH[HUFHU HP RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGRLPyYHOSHORYDORUGDGtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDUJRVH
GHVSHVDVQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLLQFOXtGRSHODOHL2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGR
RQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVHQRVLWHZZZ]XNHUPDQFRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmR
SUHVHQFLDOMXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRVGHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYHGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXDQGRVHWUDWDUGHSHVVRDMXUtGLFDFRPH[FHomRGR V GHYHGRU HV 
¿GXFLDQWH V TXHSRGHUi mR DGTXLULURLPyYHOSUHIHUHQFLDOPHQWHHPRXOHLOmRFDVRQmRRFRUUDRDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPDGRSDUiJUDIR%GR
DUWLJRGD/HLGHYHQGRDSUHVHQWDUPDQLIHVWDomRIRUPDOGRLQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGDSUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomRHPOHLOmROBSERVAÇÕES:
2DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HL2 V LPyYHO L V
VHUi mR YHQGLGR V QRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUDPItVLFDHGRFXPHQWDOPHQWHHPFDUiWHU³DGFRUSXV´VHQGRTXHDViUHDVPHQFLRQDGDVQRVHGLWDLVFDWiORJRV
HRXWURVYHtFXORVGHFRPXQLFDomRVmRPHUDPHQWHHQXQFLDWLYDVHDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmRDSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLDGH
PHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmRWHUiGLUHLWRDH[LJLUGR9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWRGHPHWUDJHPRXGHiUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWR
GRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHOSRUHYHQWXDOUHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULDQHPDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHV
FDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGRGHFRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGHFDGDLPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDV
SHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHWRGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HVIRURHODXGr
PLRTXDQGRIRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRVUHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVGHVSHVDVHGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHPTXHVWmR
LQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLV DSyVDGDWDGDHIHWLYDomRGDDUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUiQR
DWRRSUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQGHQWHDVREUHRYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWH
YHQFHGRUSRUPHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]RGHKRUDVGHSRLVGHFRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHGRr[LWRGRODQFHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWH
SRUPHLRGH7('HRXFKHTXHVGDWRWDOLGDGHGRSUHoRHGDFRPLVVmRGROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2QmRSDJDPHQWR GRVYDORUHV GHDUUHPDWDomREHPFRPR
GD FRPLVVmR GR D /HLORHLUR D  QRSUD]R GHDWp YLQWHHTXDWUR KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomR FRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRX DUUHSHQGLPHQWRSRUSDUWHGR D 
DUUHPDWDQWH ¿FDQGR HVWH D  REULJDGR D  D SDJDU RYDORU GD FRPLVVmR GHYLGDR D /HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomR
SHUGHQGR DIDYRU GR9HQGHGRU RYDORUFRUUHVSRQGHQWH D YLQWH SRU FHQWR  GRODQFH RX SURSRVWD HIHWXDGD GHVWLQDGRDR UHHPEROVR GDV GHVSHVDV
LQFRUULGDVSRUHVWH 3RGHUiR D /HLORHLUR D  HPLWLUWtWXORGHFUpGLWRSDUD DFREUDQoDGH WDLV YDORUHVHQFDPLQKDQGRRDSURWHVWR SRUIDOWDGHSDJDPHQWRVH
IRURFDVRVHPSUHMXt]RGDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ$RFRQFRUUHUSDUDDDTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR¿FDUi
FDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HVHVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HVREHGHFHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWRQ
GHGHRXWXEURGHFRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLURGHTXHUHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR2¿FLDO0DLRUHV
LQIRUPDo}HV  FRQWDWR#]XNHUPDQFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*
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Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 24/04/2018 - 10:10h - 2º LEILÃO: 26/04/2018 - 10:10h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,/HLORHLUR2¿FLDO0DW-8&(63QGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGRID]VDEHUTXHQDIRUPDGD/HLQ
HGR'HFUHWROHLQOHYDUiD/(,/23Ò%/,&2GHPRGRPresencial e OnlineRLPyYHODVHJXLUFDUDFWHUL]DGRQDVVHJXLQWHVFRQGLo}HVIMÓVEL$SDUWD
PHQWRQORFDOL]DGRQRDQGDGR(GLItFLR0RUDGDGR6ROj5XD/LVERDQHP6mR3DXORQR6XEGLVWULWR -DUGLP$PpULFD SRVVXLQGRDiUHDSULYDWLYD
GHPðDiUHDFRPXPGHPðFRPDiUHDWRWDOGHPðHDIUDomRLGHDOGHQRWHUUHQRPHOKRUGHVFULWRHPVXDVPHGLGDVHFRQIURQWDo}HVQD
0DWUtFXODQGR&DUWyULRGH5HJLVWURGH,PyYHLVGH6mR3DXOR632EV,PyYHORFXSDGR'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXLUHQWHQRVWHUPRVGRDUWFDSXW
HSDUiJUDIR~QLFRGD/HLDATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 24/04/2018, às 10:10 horas, e 2º Leilão dia 26/04/2018, às 10:10 horas. LOCAL:
Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: SONIA APARECIDA MENDONÇA YOSHIDA, EUDVLOHLUDSURIHVVRUDYL~YD5*66363&3)0)UHVLGHQWHHP6mR3DXOR63 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter
S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:1RDWRGDDUUHPDWDomRRDUUHPDWDQWHGHYHUiHPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORUGHGRODQFH
2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGRHPDWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRHPFKHTXHRX7('QDFRQWDGRFRPLWHQWHYHQGHGRU
DVHULQGLFDGDSHOROHLORHLURVRESHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHVRFKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGRSHORDUUHPDWDQWH
DOS VALORES: 1º leilão: R$ 803.592,14 (Oitocentos e três mil, quinhentos e noventa e dois reais e quatorze centavos) 2º leilão: R$ 426.381,77
(Quatrocentos e vinte e seis mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta e sete centavos),FDOFXODGRVQDIRUPDGRDUWHDUWSDUiJUDIRV
HGD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmRCOMISSÃO DO LEILOEIRO: &DEHUiDR
DUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH FLQFRSRUFHQWR GDDUUHPDWDomRDVHUSDJDjYLVWDQRDWRGROHLOmRFXMDREULJDomRVHHVWHQGHUi
LQFOXVLYHDR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V QDIRUPDGDOHLDO LEILÃO ONLINE:2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V GDVGDWDVKRUiULRVHORFDOGH
UHDOL]DomRGRVOHLO}HVSDUDQRFDVRGHLQWHUHVVHH[HUFHU HP RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGRLPyYHOSHORYDORUGDGtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDUJRVHGHVSHVDV
QDIRUPDHVWDEHOHFLGDQRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLLQFOXtGRSHODOHL2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmR
FDGDVWUDUVHQRVLWHZZZ]XNHUPDQFRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDOMXQWD
PHQWHFRPRVGRFXPHQWRVGHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYHGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXDQGRVHWUDWDUGHSHVVRDMXUtGLFDFRPH[FHomRGR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V TXH
SRGHUi mR DGTXLULURLPyYHOSUHIHUHQFLDOPHQWHHPRXOHLOmRFDVRQmRRFRUUDRDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPDGRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HL
GHYHQGRDSUHVHQWDUPDQLIHVWDomRIRUPDOGRLQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGDSUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomRHPOHLOmROBSERVAÇÕES:2DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHO
SHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HL2 V LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V QRHVWDGRHPTXH
VHHQFRQWUDPItVLFDHGRFXPHQWDOPHQWHHPFDUiWHU³DGFRUSXV´VHQGRTXHDViUHDVPHQFLRQDGDVQRVHGLWDLVFDWiORJRVHRXWURVYHtFXORVGHFRPXQLFDomRVmR
PHUDPHQWHHQXQFLDWLYDVHDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmRDSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmR
WHUiGLUHLWRDH[LJLUGR9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWRGHPHWUDJHPRXGHiUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHOSRU
HYHQWXDOUHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULDQHPDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGR
GHFRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGHFDGDLPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWH
WRGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HVIRURHODXGrPLRTXDQGRIRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRV
UHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVGHVSHVDVHGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHPTXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLV DSyVDGDWDGDHIHWLYDomR da
DUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUiQRDWRRSUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHV
SRQGHQWHDVREUHRYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRUPHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]RGHKRUDVGHSRLV
GHFRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHGRr[LWRGRODQFHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGH7('HRXFKHTXHVGDWRWDOLGDGHGRSUHoRHGDFRPLVVmR
GROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2QmRSDJDPHQWR GRVYDORUHV GHDUUHPDWDomREHPFRPRGD FRPLVVmR GR D /HLORHLUR D  QRSUD]R GHDWp YLQWHHTXDWUR KRUDV
FRQWDGDVGDDUUHPDWDomR FRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRX DUUHSHQGLPHQWRSRUSDUWHGR D DUUHPDWDQWH¿FDQGRHVWH D REULJDGR D DSDJDURYDORUGDFRPLVVmRGHYLGD
R D /HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRUGR9HQGHGRURYDORUFRUUHVSRQGHQWH D YLQWHSRUFHQWR GRODQFH
RXSURSRVWDHIHWXDGDGHVWLQDGRDRUHHPEROVRGDVGHVSHVDVLQFRUULGDVSRUHVWH3RGHUiR D /HLORHLUR D HPLWLUWtWXORGHFUpGLWRSDUDDFREUDQoDGHWDLVYDORUHV
HQFDPLQKDQGRRDSURWHVWR SRUIDOWDGHSDJDPHQWRVHIRURFDVRVHPSUHMXt]RGDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ$RFRQFRUUHUSDUDD
DTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR¿FDUiFDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HVHVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HV
REHGHFHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGHFRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLURGHTXH
UHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR2¿FLDO0DLRUHVLQIRUPDo}HV  FRQWDWR#]XNHUPDQFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*
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5XDV-DFRE0HGHLURVGH0LUDQGD1DXSLOLDH-RmR9HUWL]QR3DUTXH)ODPLQJR6XEGLVWULWR±6DQWR$PDURSRVVXLQGRDiUHD~WLOUHDOGHPðD
iUHDGHXVRFRPXPUHDOGHPðHQFHUUDQGRDiUHDWRWDOUHDOFRQVWUXtGDGHPðFRUUHVSRQGHQGROKHDIUDomRLGHDOQRWHUUHQRGH
FDEHQGROKHXPDYDJDQRHVWDFLRQDPHQWRFROHWLYRHPORFDOLQGHWHUPLQDGRHGHVFREHUWR$Y±SDUDFRQVWDUTXHRLPyYHOSDVVRXDVHUODQoDGR
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SHODOHL2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVHQRVLWHZZZ]XNHUPDQFRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGR
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SRUHYHQWXDOUHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULDQHPDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRV
LQWHUQRVHVWDGRGHFRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGHFDGDLPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmR
SRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHWRGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HVIRURHODXGrPLRTXDQGRIRURFDVR
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WRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQGHQWHDVREUHRYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFH
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DUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRUGR9HQGHGRURYDORUFRUUHVSRQGHQWH D YLQWHSRUFHQWR GRODQFHRXSURSRVWDHIHWXDGDGHVWLQDGRDRUHHPEROVR
GDVGHVSHVDV LQFRUULGDVSRUHVWH3RGHUiR D /HLORHLUR D HPLWLUWtWXORGHFUpGLWRSDUDDFREUDQoDGHWDLVYDORUHVHQFDPLQKDQGRRDSURWHVWR SRUIDOWD
GHSDJDPHQWRVHIRURFDVRVHPSUHMXt]RGDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ$RFRQFRUUHUSDUDDDTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLR
GRSUHVHQWHOHLOmR¿FDUiFDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HVHVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HVREHGHFHUmRDR
TXHUHJXODR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGHFRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLURGHTXHUHJXODD
SUR¿VVmRGH/HLORHLUR2¿FLDO0DLRUHVLQIRUPDo}HV  FRQWDWR#]XNHUPDQFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*
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Demonstração dos Fluxos de Caixa
2017/R$
2016/R$
Fluxo de Caixa das atividades operacionais
Prejuízo Líquido do exercício
(594.080,99) (173.850,39)
Ajuste por: Depreciações
3.962,80 14.968,05
Prejuízo Líquido ajustado
(590.118,19) (158.882,34)
Redução (Aumento) das contas do ativo
Clientes
(6.000,00)
Outros ativos
(127,33) (1.810,64)
Aumento (Redução) das contas do passivo
Fornecedores
- (2.748,54)
Obrigações Tributarias
(137.414,56) (135.644,62)
Imposto de Renda e Contribuição Social
335,58
(707,31)
Outros Passivos
13.200.000,00
Fluxo Caixa atividades operacionais 12.466.675,50 (299.793,45)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aumento) Redução nos Empréstimos
e Adiantamentos
(11.957.801,37) 257.226,18
Alienação de Investimentos
338,61
Alienação de Imobilizado
10.000,00
Fluxo caixa atividades de
Investimentos
(11.947.462,76) 257.226,18
Fluxo de caixa do exercício
519.212,74 (42.567,27)
Saldo no início do exercício
13.487,86 56.055,13
Saldo no final do exercício
532.700,60 13.487,86
Fluxo de caixa do exercício
519.212,74 (42.567,27)

Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

INFORMAÇÕES:

Demonstração do Resultado em 31 de dezembro de 2017
Receita Operacional Bruta
2017/R$
2016/R$
Arrendamentos, Produtos e Serviços
250.462,61
223.274,90
(-) Impostos sobre Arrendamentos,
Produtos e Serviços
9.141,91
8.149,54
Receita Operacional Líquida
241.320,70
215.125,36
Lucro Bruto
241.320,70
215.125,36
Despesas Operacionais
Despesas Administrativas
679.622,58
249.394,84
Depreciações
3.962,80
14.968,05
Impostos e Taxas
27.672,78
20.744,73
Despesas Financeiras
105.286,35
86.914,14
Outras Despesas
23,92
Prejuízo Operacional
(575.247,73) (156.896,40)
Prejuízo antes dos Efeitos Fiscais (575.247,73) (156.896,40)
Contribuição Social e I.R.
18.833,26
16.953,99
Prejuízo Líquido do Exercício
(594.080,99) (173.850,39)
Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados
2017/R$
2016/R$
1- Saldo no Início do Exercício
2- Prejuízo Líquido do Exercício
(594.080,99) (173.850,39)
3- Prejuízos Acumulados
594.080,99
173.850,39
4- Saldo no Fim do Exercício
A Diretoria
Flávio de Bernardi - TC CRC 1SP040977/O-3

LEILÃO DE IMÓVEL
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espaço a ser explorado
nesse segmento;
3) Converse com outros
franqueados - Entrar
em contato com atuais
e antigos parceiros da
rede também pode ajudar a entender os pontos
positivos e negativos do
modelo. Também é importante para saber se os
franqueadores oferecem
o treinamento e suporte
necessário para o sucesso do negócio;
4) Home-based, quiosques
ou lojas físicas? - As franquias virtuais – como são
conhecidas – possuem
baixo investimento inicial, por não precisar de
ponto comercial e instalações. Com apenas um
computador conectado

à internet, já é possível
dar início ao negócio e
conseguir clientes no
primeiro mês. Como não
precisam de alto aporte
inicial, o retorno sobre o
investimento é um dos
mais rápidos entre as
franquias; no caso da
Louyt, de 6 a 12 meses.
A maioria das franquias
pode levar até 6 meses
para começar a operar,
porque o franqueado
precisa achar um ponto,
treinar os funcionários
e deﬁnir vários outros
detalhes. Nas franquias
virtuais ou home-based,
por exemplo, o franqueado já pode ter lucro no
primeiro mês. No nono
mês do negócio, é possível
alcançar um lucro médio
de R$ 7 a R$ 10 mil;
5) Analise o investimento
necessário - O valor de
investimento em uma
franquia pode variar
bastante. É importante,
então, analisar os custos
de cada uma e assegurar-se de que tem o capital
necessário para todas
as despesas iniciais do
negócio. Saber o investimento total necessário,
assim como o prazo de
retorno e a lucratividade
da franquia, é essencial
para a escolha do modelo.
Fonte: Alessandro Ribas,
CEO da Louyt.
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CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866
Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) a se reunirem em Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem realizadas, em primeira convocação, no dia 19 de abril de 2018, às
10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida das Nações
Unidas, nº 4.777, 6º andar, sala 2, Edifício Villa Lobos, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: em
Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as Demonstrações
Financeiras da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017; (ii) fixação do
número de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia; (iii) eleição dos
membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, bem como a indicação do
Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iv) fixação do número de membros titulares e
suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; (v) eleição dos membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal
da Companhia, bem como a indicação do Presidente do Conselho Fiscal; e em Assembleia Geral Extraordinária:
(vi) fixação da remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício de 2018; (vii) fixação da
remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2018; e (viii) instrução de
voto da Companhia na condição de acionista única da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o
nº 09.391.823/0001-60, para tomar todas as providências cabíveis no sentido de aprovar as mesmas matérias
constantes dos itens “i”, “ii”, “iii” e “vi” acima no âmbito de tal subsidiária integral. Instruções Gerais: Os acionistas
que desejarem ser representados por procurador deverão depositar os respectivos instrumentos de mandato,
na sede social da Companhia, nos termos do artigo 20, parágrafo único, do Estatuto Social, sob a referência
“Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária”, com até 72 (setenta e duas) horas de antecedência da
realização da Assembleia Geral. São Paulo, 04 de abril de 2018. Madeira Energia S.A. - MESA - Saulo Alves
Pereira Junior - Presidente do Conselho de Administração.

COOPERGOGI COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA
MÉDICA EM OBSTETRICIA E GINECOLOGIA
Assembleia Geral Ordinária
São convocados os senhores associados para a Assembleia Geral Ordinária, que se
realizará no dia 20 (vinte) de Abril de 2.018, na Rua Francisco Dias Velho, 587, às
dezoito horas, em primeira convocação, às dezenove horas em segunda e às vinte
horas em terceira convocação para discutir a seguinte ordem do dia:- 1) Leitura do
Relatório Anual do Parecer do Conselho Fiscal; exame, discussão e votação do Balanço
Geral e das Contas do Exercício de 2.017 e deliberação quanto ao Resultado do
Exercício de 2.017; 2) Renovação do Conselho Fiscal; 4) Assuntos Gerais. Na data em
que é feita esta convocação a Coopergogi Cooperativa de Assistencia Médica em
Obstetricia e Ginecologia, conta com 25 associados.
São Paulo, 04 de Abril de 2.018.
Dr. Reynaldo Augusto Machado, Dir. Presidente.

Viva bem, desde que não
se torne um escravo
dos próprios gostos
Bayard Galvão (*)
Gosto de conforto, boas
comidas, agradáveis
vinhos, música com boa
ﬁdelidade e ﬁlmes em alta
resolução, mas se tornar
refém dos próprios gostos,
é escravidão
ual a diferença entre
um carro de R$20 mil
e um de R$70 mil? E
qual a diferença entre um de
R$70 mil e um de R$300 mil?
Qual a diferença entre uma
bolsa de R$ 20 e uma de R$
300? E uma de R$300 e outra
de R$2 mil? Qual a diferença
de um apartamento de 30m²
e outro de 120 m²? E qual a
diferença entre um de 120m²
e um de 400m²?
Todo e qualquer produto terá
uma ou mais funções. Um anel
pode ter a função de beleza,
status ou casamento; um carro
pode ter a ﬁnalidade de levar
alguém de um lugar para outro,
com mais ou menos conforto,
beleza ou status; uma viagem
pode se remeter a status, conhecer culturas diferentes ou
compras. Assim, a pergunta ao
comprar qualquer coisa, é: qual
a real ﬁnalidade dela? Status,
beleza, saúde, carregar coisas,
transporte e/ou outro(s)?
A maioria das compras se
refere não a uma necessidade
e sim a um capricho, paladar,
segurança ou status. Quase
não há compras necessárias
da classe média em diante
(com exceção de remédios
e tratamentos), porque tudo
que for realmente importante, já é possuído. As compras
se referem a mais conforto,
beleza, mais do mesmo, mais
tecnologia e/ou outros.
O normal é as pessoas perderem de vista as reais causas
de qualquer compra, pois se
parassem para pensar sobre
o quanto gastam de vida na
compra de coisas pouco úteis,
elas provavelmente gritariam.

Q

Uma Ferrari comprada com um
mês de trabalho é uma coisa,
mas comprada com 10 anos de
economia é outra. O mediano é
as pessoas comprarem benefícios sem pensarem nos custos.
Qualquer compra poderia ser
permeada pela ponderação
sobre qual o real benefício que
isso traria e quanto da própria
vida teria que ser usada?
Gosto de conforto, boas
comidas, agradáveis vinhos,
música com boa ﬁdelidade e
ﬁlmes em alta resolução, mas
se tornar refém dos próprios
gostos, é escravidão. Libertar-se dos próprios prazeres,
tolerando a sua falta, mas não
se submetendo a ela, é uma
necessidade para épocas de
crises ﬁnanceiras na vida.
A pergunta mais importante
que qualquer pessoa precisa
fazer ao comprar ou decidir
qualquer coisa na vida é: qual
a verdadeira relação custo/
benefício que a compra (ter
ﬁlho, casar, se separar, escolher determinada proﬁssão ou
emagrecer) tende a ter a curto,
médio e longo prazo? Vive -se
reclamando do que falta ou fora
perdido, mas a verdade é que
os amigos e amantes não se vão
por termos menos, mas sim o
nosso status. Aﬁnal, as únicas
pessoas que realmente se preocuparão com o seu status são
pessoas mais interessadas no
que elas ganharão através de
você do que por você mesmo.
Um belo vinho “Brunello di
Montalcino” com um suculento
bife de “chorizo” uruguaio são
excelentes, mas se eu focar no
real custo deles, numa época
de crise, ﬁcarão amargos.
Melhor uma costela bem
assada e uma cerveja boa e
barata qualquer, se o sono for
melhor.
(*) - Psicólogo clínico formado
pela PUC-SP, hipnoterapeuta e
palestrante, é criador do conceito de
Hipnoterapia Educativa e presidente
do Instituto Milton H. Erickson (www.
institutobayardgalvao.com.br).

1ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0210158-06.2009.8.26.0006 O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de
França, Estado de São Paulo, Dr. Álvaro Luiz Valery Mirra, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a EVALDO
SILVA, CPF 147.029.048-09, que nos autos da ação em epigrafe foi proferida sentença, a qual julgou
improcedentes os embargos monitórios, ficando constituído o título judicial, na forma do artigo 1.102c, §
3º, do Código de Processo Civil, para prosseguimento do feito nos moldes previstos no Livro I, Título VIII,
Capítulo X do mesmo diploma legal, ficando sem efeito a suspensão da ordem de pagamento, retomando
ela sua eficácia, sendo o embargante condenado ao pagamento das custas e despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado do débito. Encontrando-se o réu em
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua INTIMAÇÃO, por EDITAL, para que, dentro do prazo de
15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, efetue o pagamento do valor
reclamado, cuja importância em março de 2017 correspondia a R$ 41.328,82 (quarenta e um mil,
trezentos e vinte e oito reais e oitenta e dois centavos), sob pena de penhora, advertido de que, em caso
de não pagamento, o valor reclamado será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e honorários
advocatícios de 10% (dez por cento), tudo com fundamento no artigo 523 do Código de Processo Civil.
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 março de 2018.

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 0241681-50.2006.8.26.0100 - 1374/06.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª
Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga Benitez,
na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) JOSÉ ANTONIO DA MATTA, Antônio Comotti e sua Esposa,
Maria Ines Franschini da Matta, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados,
bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que José Vicente Señer Junquero, Mitsuko Iida Señer
ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua
João Graeber, 214, Vl. Ema, 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.

2ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 0040272-76.2013.8.26.0100 - 681/13.] 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) Coimfico S.a Industria e Comercio de Fios e
Cabos Eletricos S.A, sindico Olair Villa Real, Banco do Brasil S/A, Ilda Tanese, Helena Tanese,
Espólio de Carmino Liguori Neto, Carlos Henrique Leite Liguori, Inconel Indústria, Comércio de
Aços Ltda, Banco Bonzano Simonsen, Banco Santander S.A, réus ausentes, incertos, desconhecidos,
eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que Louis Albin e Persol
Administração de Bens e Participações LTDA ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a
titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Antonio Frederico, 477, Ipiranga, 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.

3ª VC – Reg. Penha de França. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0101364-85.2009.8.26.0006. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional VI Penha de França, Estado de São Paulo, Dr(a). Adaisa Bernardi Isaac Halpern, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER a FAMA MOTORS COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., CNPJ 05.728.288/0001-39, na
pessoa de seu representante legal, LEANDRO SCARPONI DA COSTA, CPF 287.674.988-25, que
JOSÉ MOREIRA DE FREITAS, ajuizou uma Ação de Procedimento Comum, objetivando seja a
mesma julgada procedente na obrigação imediata da transferência de propriedade e do financiamento
do veículo Palio Weekend 16V, marca FIAT, ano/modelo 1997/1998, placa CLL-9189, chassi
9BD178838V0491980V para a ré desde sua venda em fevereiro/2008, responsabilizando os
requeridos pelas infrações de trânsito cometidas com o pagamento das multas, e ainda, a condenação
dos requeridos ao pagamento de indenização pelos danos causados ao requerente, custas
processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Estando os requeridos em lugar
ignorado, foi deferida a citação por edital, para que no prazo de 15 dias, a fluir do prazo supra,
apresentem contestação. Não sendo contestada a ação, os requeridos serão considerados reveis,
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 27 de março de 2018.

38ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0075524-04.2017.
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 38ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São
Paulo, Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac Nogueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) RITA DE
CÁSSIA FLORENÇO, CPF. 095.019.258-97, que ABETEC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE
EDUCAÇÃO E TECNOLOGIA lhe ajuizou uma Ação Monitória, julgada procedente, ora em fase de
Cumprimento de Sentença, condenando-a ao pagamento de R$40.517,31 (atualizado até 16/10/2017).
Estando a executada em lugar ignorado, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que em 15
dias, a fluir após os 20 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 ADVERTIDA,
independentemente de nova intimação, para, em 15 dias, a fluir após o prazo 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 24 de janeiro de 2018.

EPT - Engenharia e Pesquisas Tecnológicas S/A
CNPJ nº 60.730.645/0001-01 - NIRE 35300058861
Convocação de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 18/04/2018 às 14:00h, em sua sede social à Avenida São José, 450 - Ayrosa Osasco/SP, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Leitura, exame, discussão e votação
do Relatório da Diretoria, Balanço patrimonial, e das demonstrações do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2017; 2) Destinação do Lucros Líquidos do Exercício findo de 2017 e distribuições
dos dividendos; 3) Alteração dos membros do quadro diretivo. 4) Outros assuntos de interesse da
Companhia. Comunicamos que se encontram à disposição dos acionistas, os documentos a que se
refere o artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2017, podendo os
mesmos serem consultados na sede social da empresa. Osasco, 02/04/2017. Jonas Francisco Correa
Duarte - Diretor Executivo, Eduardo Antonio Serrano - Diretor Comercial.
(05, 06 e 07)

Obra Social Santa Rita de Cássia
CNPJ 47.090.162/0001-21.
Rua Pedro Rodrigues Beja, nº 75,
CEP: 04403 - 300 -Vila Joaniza, São Paulo - SP.
Informamos que nossas demonstrações contábeis
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e
31 de dezembro de 2016 estão publicadas no endereço eletrônico www.obrasocialsantarita.org.br, Em
cumprimento à exigência contida no Parágrafo Único
do Artigo 41 da Lei 12.101, de 27/11/2009.
Pe. Marson Orlando Souza - Presidente
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