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COMPANHIA IMPORTADORA E
 COMISSARIA - COIMCO

CNPJ: 61.346.284/0001-67
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convocamos os Srs.Acionistas e Diretores, a se reunirem no dia 02/07/2018 as 14hs. em
1ª chamada e as 14:30hs., em 2ª chamada, para reunião aonde serão discutidos os
seguintes assuntos: 1) aprovação de contas do exercício social encerrado em 31/12/2014,
31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017; 2) eleição da diretoria; 3) assuntos diversos. São
Paulo, 00/00/2018. Evandro Luiz Bertolini - Departamento Administrativo. (20, 21 e 22)
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BRASILMETAL S/A
NIRE Nº 35300213556
Edital de Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em A.G.E., a se realizar no dia 29.06.2018, às 10 
horas, na Avenida Casper Líbero, nº58, sala 100 – São Paulo – SP, a fi m de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: a) Adaptação à Lei nº 6.404/76 e Reforma do Estatuto social; b) Eleição da Nova Direto-
ria; c)Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 19/06/2018. José Luiz Alves – Acionista.

Fairmont Imoveis e Participações Ltda.
CNPJ/MF n. 15.835.717/0001-20 NIRE 35.226.753.378

Ata de Reunião de Sócios Realizada em 13 de Junho de 2018
1. Data, Hora e Local: Realizada aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezoito, às 10:00 horas, na sede social da
FAIRMONT IMOVEIS E PARTICIPAÇÕES LTDA (a “Sociedade”), localizada na Avenida Paulista, 1765, conjunto 71 e 72 CV
7247, Bela Vista, CEP 01311-200 – São Paulo – SP. 2. Presença e Convocação: Presentes os sócios representando a totalidade 
do capital social da Sociedade, ficando, portanto, dispensadas as formalidades de convocação e estando regularmente instalada
a reunião, nos termos do Artigo 1.072, § 2°, da Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, conforme alterada e em vigor (o “Código 
Civil”). 3. Mesa: Presidente: Maria Luisa Alvarez ; Secretário: Arlindo Antonio Vieira 4. Ordem do Dia: Deliberar
sobre a redução proporcional do capital social da Sociedade, no valor de R$ 3.900.000,00 (Três milhões e novecentos mil reais) por
considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, do Código Civil, mediante 
o cancelamento de quotas representativas do capital social da Sociedade de titularidade dos sócios. 5. Deliberações: Após a
discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os sócios por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram
o quanto segue: (a) aprovar a redução proporcional do capital social da Sociedade no valor de R$ 3.900.000,00 (Três milhões e 
novecentos mil reais), por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do Artigo 1.082, inciso II, 
do Código Civil, mediante o cancelamento de 3.900.000 (Três milhões e novecentas mil) quotas, representativas do capital social da 
Sociedade, com valor nominal de R$ 1,00 (Um real) cada uma, todas de titularidade dos sócios Purusha Holdings e Maria Luisa 
Alvarez, passando o capital social da Sociedade de R$ 4.000.000,00 (Quatro milhões de reais) dividido em 4.000.000 (Quatro
milhões) de quotas, para R$ 100.000,00 (Cem mil reais), dividido em 100.000 (Cem mil) quotas, com valor nominal e unitário de 
R$ 1,00 (Um real) cada uma, mediante a diminuição proporcional do valor do capital social dos sócios, ficando assim distribuídos:
Sócios N° Quotas Valor (R$) %
PURUSHA HOLINGS 99.990 99.990,00 99,99
MARIA LUISA ALVAREZ 10 10,00 0,01
Total 100.000 100.000,00 100
(b) consignar que as deliberações aprovadas no item “a” acima somente tornar-se-ão eficazes após o decurso do prazo de 
90 (noventa) dias para a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos 
do Artigo 1.084, parágrafos 1° e 2°, do Código Civil, desde que (1) não haja oposição de qualquer credor; ou (2) caso haja 
oposição de credores, a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor; e (c) autorizar
os administradores da Sociedade a praticarem todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas 
pelos sócios da Sociedade. 6. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, e inexistindo qualquer outra manifestação,
foi encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.
Mesa: Presidente – Maria Luisa Alvarez; Secretário – Arlindo Antonio Vieira Sócios: Purusha Holdings; e Maria
Luisa Alvarez. São Paulo, 13 de junho de 2018 Maria Luisa Alvarez - Presidente e Sócio; Arlindo Antonio Vieira - Secretário.

UNIÃO BRASILEIRA DE VIDROS S.A.
C.N.P.J/M.F. n° 60.837.689/0001-35 NIRE 35300033205

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 16 DE ABRIL DE 2018
Data, Hora e Local: Realizada no dia 16 de abril de 2018, às 10:00 horas, na sede social da 
União Brasileira de Vidros S.A. (“companhia”), localizada na Avenida Senador Teotônio Vilela, s/n, 
Km. 30, na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo. Composição da Mesa: Presidente: Sr. 
Sérgio Minerbo; Secretário: Sr. Marcos Antonio da Silva. Convocação e Publicação: O Edital de 
Convocação foi publicado nas edições dos dias 28, 29, 30 de março de 2018 dos jornais “Diário 
Oficial do Estado de São Paulo” e “Empresas & Negócios”. Presença: Acionista representando 78,2% 
do capital social, conforme assinaturas constantes do respectivo Livro de Presença de Acionistas, 
e o Diretor Presidente, Sr. Sérgio Minerbo. Deliberações: Deliberações tomadas por unanimidade 
de votos dos acionistas presentes: 1) Aprovação do Relatório da Diretoria e das Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017; 2) Por força do artigo 
189 da Lei 6.404/76, aprovação da destinação do prejuízo do exercício, no valor de R$ 3.082.526,57 
(Três milhões oitenta e dois mil e quinhentos e vinte e seis reais e cinquenta e sete centavos) que 
será integralmente absorvido pela conta de Reserva de Lucros não havendo, consequentemente, 
distribuição do dividendo obrigatório; 3) Eleição e posse dos seguintes membros para compor a 
Diretoria da Companhia e fixação da respectiva remuneração: Sr. Sérgio Minerbo, brasileiro, casado, 
engenheiro, portador da Cédula de Identidade R.G. n° 6.391.572-8 SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. 
n° 073.321.868-70, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com 
escritório na Avenida Senador Teotônio Vilela, s/n, Km. 30, para o cargo de Diretor-Presidente, e 
o Sr. Marcos Antonio da Silva, brasileiro, casado, engenheiro, portador da Cédula de Identidade 
R.G. n° 25.432.762-X SSP/SP e inscrito no C.P.F./M.F. n° 187.433.098-01, residente e domiciliado na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com escritório na Avenida Senador Teotônio Vilela, s/n, 
Km. 30, para o cargo de Diretor sem designação específica. Os diretores ora eleitos tomarão posse 
mediante assinatura do competente termo no Livro de Registro de Atas da Diretoria da companhia 
e exercerão os cargos até a Assembléia Geral Ordinária de 2019 e declaram, sob as penas da 
lei, não estarem incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer a 
atividade mercantil, valendo a presente como declaração de desimpedimento perante o Registro do 
Comércio. A remuneração anual global da Diretoria da companhia foi fixada em até R$ 4.000.000,00 
(quatro milhões de reais). Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente 
ata que, após lida e achada conforme, foi assinada pela unanimidade dos presentes. Acionista 
representando 78,2% do capital social votante: SV Holding Industrial Ltda.; Presidente da Mesa: 
Sérgio Minerbo; Secretário: Marcos Antonio da Silva. Certifico que a presente é cópia fiel da ata 
original lavrada em livro próprio. São Paulo, 16 de abril de 2018 Mesa: Sergio Minerbo - Presidente 
; Marcos Antonio da Silva - Secretário; Acionista presente: SV Holding Industrial Ltda. Dario Ferreira 
Guarita Filho / Odenir Antonio Valério. Registrada na JUCESP sob n° 217.575/18-3 em 03.05.18.

Ansiedade: 
saiba se você 
sofre com o 

mal do século
Adriana Pereira (*)

A ansiedade é uma 

reação que todo 

indivíduo vivencia em 

algum momento da vida, 

como a expectativa para 

datas ou acontecimentos 

importantes. 

Porém, algumas pessoas 
sentem isso de forma 
mais frequente e inten-

sa, tornando-a patológica e 
refl etindo em sua saúde. Como 
saber quando esses sentimen-
tos ultrapassam os limites da 
normalidade? Com mais de 10 
milhões de brasileiros atingidos, 
segundo a Organização Mundial 
da Saúde (OMS), é preciso co-
nhecer essa doença, suas causas 
e quais são as opções disponíveis 
de tratamentos.

A ansiedade patológica é cau-
sada por questões emocionais 
que a pessoa não soube ou não 
sabe lidar, como o medo de reali-
zar seu trabalho efi cientemente. 
Isso não quer dizer que ela não 
confia em sua performance, 
mas pode ser refl exo de fortes 
cobranças familiares quanto ao 
seu sucesso pessoal.

Entre os principais sintomas 
estão:
 • Alterações do sono: difi -

culdade para dormir, ou 
insônia antes de aconte-
cimentos importantes ou 
por não conseguir parar 
de pensar em algo que 
aconteceu;

 • Enxergar perigo em tudo: 
superestimar o perigo nas 
situações que teme ou evi-
ta. Nesses casos, o medo e 
a ansiedade são excessivos, 
levando a pessoa a deixar 
de realizar um exame 
simples, pelo medo de ter 
alguma doença terminal, 
por exemplo;

 • Sintomas físicos: como 
tensão muscular constante, 
dor de estômago, falta de 
ar, aceleração cardíaca;

 • Irritabilidade e mudança de 
humor;

 • Inquietação constante: di-
fi culdade de concentração, 
fadiga, inquietação, angús-
tia intensa e frequente que 
difi culta a conclusão de 
tarefas.

Quais as opções de trata-
mento? - Por ser um problema 
comum que atinge pessoas inde-
pendentemente de sexo, faixa 
etária ou situação fi nanceira, os 
tratamentos variam de acordo 
com o perfi l de cada um.

Um caminho é a psicoterapia, 
que permite ao paciente entrar 
em contato com questões emo-
cionais que causam as crises. 

Conhecida a causa, o traba-
lho passa a ser de mudança 
de comportamento diante das 
situações e pensamentos que 
geram a ansiedade. Também 
pode ser necessária a associação 
de medicamentos, indicados 
pelo médico psiquiatra. Outras 
atividades também contribuem, 
como a prática exercícios 
regularmente, e a redução do 
consumo de bebidas alcoólicas, 
cafeinadas e a nicotina, pois são 
substâncias estimulantes.

(*) - É psicóloga cadastrada na 
plataforma on-line de serviços de 
saúde (http://doutor123.com.br/).

Ativo      31/12/2017      31/12/2016
Circulante 129.003.288 119.731.487
Disponível   129.003.288   119.731.487
Caixa 576 -
Bancos Conta Movimento 459 631
Aplicação Financ. de Liquidez Imediata 129.002.253 119.730.856
Não Circulante 6.134.255 5.397.049
Investimentos       4.342.711       3.524.654
Participação em Outras Empresas 538.817 690.396
Bens de Renda 5.542.379 4.400.634
( - ) Amortização Bens de Renda (1.738.485) (1.566.376)
Imobilizado       1.791.544       1.872.395
Bens Imóveis 2.144.002 2.144.002
Bens Móveis 77.577 73.077
( - ) Deprec. Acum. Imobilizado de Uso         (430.035)         (344.684)
Total 135.137.543 125.128.536

Passivo      31/12/2017      31/12/2016
Circulante 186.430 143.704
Obrigações a Pagar 186.430 143.704
Obrigações Trabalhistas 8.089 8.725
Obrigações Sociais 9.807 9.471
Provisões Trabalhistas 35.097 -
Caução Locação Alam. Santos 133.437 125.508
Não Circulante 1.006.528 576
Resultado Diferido        1.006.528                576
Doações Compromissadas 1.006.528 576
Patrimônio Social    133.944.585    124.984.256
Fundo Patrimonial 124.984.256 112.460.823
Superávit do Exercício        8.960.329      12.523.433

Total 135.137.543 125.128.536

FUNDAÇÃO BENEFICENTE ELIJASS GLIKSMANISFUNDAÇÃO BENEFICENTE ELIJASS GLIKSMANISFUNDAÇÃO BENEFICENTE ELIJASS GLIKSMANISFUNDAÇÃO BENEFICENTE ELIJASS GLIKSMANISFUNDAÇÃO BENEFICENTE ELIJASS GLIKSMANIS
CNPJ/MF: 62.263.678/0001-14
Relatório da Administração

Senhores Conselheiros, Em obediência às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, as Demonstrações do Superávit do Exercício, as Mutações nas Contas do Patrimônio
Social e o Fluxo de Caixa dos Recursos acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes e das Notas Explicativas, relativas ao período findo em 31 de dezembro de 2017. Permanecemos à disposição para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, 10 de abril de 2018. A Diretoria

Demonstração do Superávit do Exercício - (Em R$ 1)Balanço Patrimonial 31/12/2017 - ( Em R$ 1)
Descrição                                        .      31/12/2017      31/12/2016
Receitas Operacionais da Atividade      12.713.480      15.678.987
Receitas de Aplicações Financeiras 11.899.846 15.241.301
Receitas de Aluguéis 549.289 -
Resultado da Equivalência Patrimonial 127.928 (184.120)
Outras Receitas 136.417 621.806
( - ) Custos Operacionais da Atividade       (2.696.294)       (2.306.943)
Doações Estat. a Entidades Filantrópicas (2.696.294) (2.306.943)
Superávit Operac. Ativ. Estatutária      10.017.186      13.372.044
( - ) Despesas Operacionais       (1.056.857)         (848.611)
Despesas Administrativas (595.044) (463.155)
Despesas com Pessoal (421.334) (361.772)
Despesas Tributárias (36.562) (20.744)
Despesas Financeiras (3.917) (2.940)
Superávit Líquido Operacional        8.960.329      12.523.433
Superávit do Exercício 8.960.329 12.523.433

Demonstração das Mutações nas Contas do Patrimônio Social - (Em R$ 1)

Corr. Mon. do Superávit Superávit Patrimônio
Descrição                                       .  Patrimônio    Patrimônio   Acumulado  do Exercício         Social
Saldo em 31 de Dezembro de 2014 7 1.430.117 91.660.848 8.531.024 101.621.996
Transferência Técnica - - 8.531.024 (8.531.024) -
Superavit do Exercicio                 -                   -                  -     10.838.827   10.838.827
Saldo em 31 de Dezembro de 2015 7 1.430.117 100.191.872 10.838.827 112.460.823
Transferência Técnica - - 10.838.827 (10.838.827) -
Superavit do Exercicio                 -                   -                  -     12.523.433   12.523.433
Saldo em 31 de Dezembro de 2016 7 1.430.117 111.030.699 12.523.433 124.984.256
Transferência Técnica - - 12.523.433 (12.523.433) -
Superavit do Exercicio                 -                   -                  -      8.960.329    8.960.329
Saldo em 31 de Dezembro de 2017 7 1.430.117 123.554.132 8.960.329 133.944.585

Descrição                                        .      31/12/2017      31/12/2016
Proveniente das Operações
Superávit do Exercicio 8.960.329 12.523.433
Ajustes do Resultado Liquido
Depreciações e Amortizações 257.460 256.840
Resultado da Equivalência Patrimonial         (127.928)          184.120
Resultado Liquido Ajustado        9.089.861      12.964.393
I - Das Atividades Operacionais
(Aum.) ou Redução nos Ativos Operac. - -
Aumento ou (Redução) nos
  Passivos Operacionais 1.048.678 (19.674)
Obrigações Trabalhistas e Sociais (300) 2.337
Provisões Trabalhistas 35.097 (31.611)
Acréscimo em Resultado Diferido 1.005.952 -
Contas e Titulos a Pagar              7.929              9.600
Caixa Liquido Gerado pelas
  Atividades Operacionais      10.138.539      12.944.719
II - Das Atividades de Investimentos
Adição de Bens do Ativo (4.500) -
Acréscimo em Investimentos (1.141.745) -
Restituição Capital Investido Cia Ibitirama 225.000 -
Dividendos Recebidos            54.507            64.966
Caixa Liquido Consumido pelas
  Atividades de Investimento         (866.738)            64.966
Caixa Líquido Gerado pelas
  Atividades de Financiamentos        9.271.801      13.009.685
Aumento nas Disponibilidades
  e Valores Equivalentes 9.271.801 13.009.685
(+) Caixa e Equivalente de Caixa
  no Inicio do Exercicio    119.731.487    106.721.802
(=) Caixa e Equivalente de Caixa
  no Final do Exercicio 129.003.288 119.731.487

1) Entidade e suas Atividades: A Fundação Beneficente Elijass Glikmanis
é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e de natureza
filantrópica, que tem por finalidade a beneficência, devendo prestar e
destinar, para tal fim, seus recursos econômicos, materiais e humanitários,
podendo atuar originariamente criando e mantendo estabelecimentos e
obras sociais ou secundariamente subvencionando entidades já existen-
tes. 2) Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações
contábeis foram elaboradas de forma consistente entre os exercícios, e
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que com-
preendem a legislação societária e os pronunciamentos, orientações e
interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CP, e
aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC. A Administração
declara que as divulgações realizadas nas demonstrações contábeis evi-
denciam todas as informações relevantes utilizadas na sua gestão. 3)
Principais Práticas Contábeis: As demonstrações contábeis são prepara-
das de acordo com as práticas contábeis previstas e adotadas no Brasil,
bem como obediência às normas estabelecidas pelas Legislações
Societárias e Fiscais. Destacam-se as seguintes diretrizes contábeis: a) O
resultado é apurado pelo Regime de Competência na apropriação das
Receitas, Custos e Despesas Operacionais. b) O Ativo e Passivo estão
demonstrados pelos valores de realização, incluindo, quando aplicáveis,
os rendimentos, encargos e demais acréscimos incorridos até 31.12.2017.
c) Investimentos em coligadas ajustados pela equivalência patrimonial e
em bens de renda avaliados pelo custo de aquisição ou incorporação,
amortizados pelo método linear a partir do mês de aquisição. Neste exercí-
cio, foram contabilizadas as avaliações oficiais registradas em Cartório e
no Ministério Público, das obras de arte destinadas a renda, no valor total
de R$1.141.745,98, cujo registro está de acordo com a NBC T 10.4, que
orienta e padroniza a respeito dos aspectos contábeis específicos das
Fundações. d) Imobilizado avaliado pelo custo de aquisição ou incorpora-
ção, depreciados pelo método linear a partir do mês de aquisição. e) A
provisão de férias foi constituída tomando por base o direito adquirido por
períodos aquisitivos incorridos com os correspondentes encargos sociais.
f) O Superávit apresentado pela entidade no período está isento de cobran-
ça do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro, pelo fato
de tratar-se de entidade sem fins lucrativos. Entendimento esse reforçado
por decisão judicial final do RE no. 228.525-4 do Supremo Tribunal Federal
de 29 de maio de 2002, no qual decidiu pela imunidade tributária da Funda-
ção Beneficente Elijass Gliksmanis. g) Em atendimento à norma contábil
– NBC T-10, os Superávits Acumulados, aprovados em Assembléia, foram
transferidos para conta do Fundo Patrimonial.
4) Títulos Vinculados ao Mercado Aberto e Aplicações Financeiras
Descrição                                .                2017                2016
Safra – Poupança 133.436,85 125.508,45
Safra – FICFI RF CP 1.449,03 -
Safra – DUAL Index 9.903.323,73 -
Safra – OP ESTR – DI MAX 20.390.500,41 -
Safra Extra RF CP 6.074.306,19 5.515.467,08
Banco do Brasil – CDB DI 123.449,84 204.175,30
Banco do Brasil RF LP Corp 13.924.763,10 33.635.135,29
Safra SCM – Cap MKT RF CP - 25.079.096,57
Safra Cert Oper Estr-DI-MAX CDI 20.602.493,95 -
Safra DBC Deb Comprom - 2.677.321,32
BNP Paribas M DI FI Refer 17.595.114,04 15.995.866,49
BNP Paribas FIC Fdo Invest 40.253.415,69 22.927.503,43
BNP Paribas Diam FIC FI R Fixa - 13.570.782,55
Total 129.002.252,83 119.730.856,48

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis Levantadas em 31 de Dezembro de 2017.
5) Investimentos: 5.1) Participações em Outras Empresas

Investimento Dividendos Equivalência Investimento
Sociedade    31/12/2016    Recebidos  Patrimonial     31/12/2017
Cia Imob.
  Ibitirama 690.396,58 - - -
Restituição
  Capital  (225.000,00)                  -                  -                   -
Investimento
  Ajustado 465.396,58 54.506,90 127.927,70 538.817,38
A participação de 15% na sociedade coligada Companhia Imobiliária
Ibitirama encontra-se avaliada pelo método da Equivalência Patrimonial,
sendo efetuada sobre balanço de 31.12.2017.
5.2) Bens de Renda
Descrição                                 .      31/12/2017      31/12/2016
Obras de Arte a Venda 1.142.321,66 575,68
Edifícios e Conjuntos Comerciais 4.331.400,87 4.331.400,87
Obras de Arte       68.657,34       68.657,34
Valor Atualizado 5.542.379,87 4.400.633,89
(-) Amortização Acumulada (1.738.485,26) (1.566.376,59)
Valor Residual 3.803.894,61 2.834.257,30
Constituem-se de bens utilizados na formação de renda para custeio das
atividades da Entidade. Os edifícios e conjuntos comerciais encontram-se
locados a terceiros, promovendo renda para a Entidade. A taxa de amorti-
zação utilizada é de 4% (quatro por cento) para os edifícios e conjuntos
comerciais.
6) Imobilizado
Descrição                                 .      31/12/2017      31/12/2016
Imobilizado de Uso
Móveis e Utensílios 34.276,18 34.276,18
Equipamentos – CPD 9.701,08 5.201,10
Paulista Corporate – cj 710 1.942.404,20 1.942.404,20
Instalações cj. 710       33.600,00       33.600,00
Valor Atualizado 2.019.981,46 2.015.481,48
(-) Depreciação Acumulada (430.035,26) (344.684,24)
Imobilizado em Andamento
Construção Creche 59.788,30 59.788,30
Construção Playground 141.809,33 141.809,33
Valor Atualizado 201.597,63 201.597,63
Valor Residual 1.791.543,83 1.872.394,87
Constituem-se de bens utilizados nas atividades operacionais da En-
tidade, assim como imobilizações em andamento para incremento da
atividade. As taxas de depreciação utilizadas correspondem a 10%
(dez por cento) para móveis, utensílios, equipamentos de escritório e
instalações e 20% (vinte por cento) para equipamentos de informática
e 4% (quatro por cento) para imóveis. 7) Patrimônio Social: O
Patrimônio Social acumulado representa valores que compreendem o
Fundo Institucional de constituição da Entidade, acrescido dos valo-
res de Superávits, perfazendo o total de R$133.944.584,18 (Cento e
trinta e três milhões, novecentos e quarenta e quatro mil, quinhentos
e oitenta e quatro reais, e dezoito centavos). 8) Superávit do Exercí-
cio: A Entidade apresentou o superávit de R$8.960.328,76 (Oito mi-
lhões, novecentos e sessenta mil, trezentos e vinte e oito reais, e
setenta e seis centavos), no exercício social de 2017, que será
destinado à manutenção de suas atividades e de forma a cumprir os
objetivos estatutários. 9) Doações Destinadas: Conforme disposição
estatutária e deliberação do Conselho Curador, os recursos destina-
dos às doações no exercício compreenderam:

Demonstração do Fluxo de Caixa dos Recursos - (Em R$ 1)

Descrição                                        .      31.12.2017      31.12.2016
Associação Cruz Verde 119.923,76 311.567,62
Centro Infanto Juvenil – Curumim 160.000,00 120.000,00
Ciam – Centro de Assistência ao Menor 268.000,00 126.000,00
APAE 349.600,00 103.000,00
Fundação Dorina Nowill p/Cegos 127.500,00 110.000,00
Hospital do Câncer - 280.000,00
GRAAC Grupo Apoio Adol Criança Câncer 507.000,00 348.000,00
Obras Sociais S.Mateus Apóstolo 51.151,47 -
Ama - Assoc. Amigos Autista 24.900,00 26.500,00
Orf. Madre Assunta Marchetti 36.525,32 54.431,75
Associação Casa M. Teodora - 59.586,60
Assoc Comum. B. Padre José - 49.017,57
Fundação Julita 310.023,00 170.000,00
Inst.Juv Inic Form- Daniel Comboni 112.281,63 -
Soc. Benef Casa da Esperança Kibo-no-le 25.683,40 37.052,67
Comunidade Cantinho da Paz 4 - 61.889,35
ACTC Assoc Assist.Cr.Adolesc.Cardi 270.585,00 65.000,00
Assoc. São José – Creche Menino Jesus - 33.696,83
Inst Juv Inic Form. - Daniel Comboni - 53.859,94
Assoc Pro-Hope
  – A.A. Criança com Câncer 110.400,00 70.000,00
Larzinho 152.450,00 -
Shalon – Liga Israelita do Brasil 70.270,16 62.341,24
Instituto Adhara                    -      165.000,00
Total 2.696.293,74 2.306.943,57
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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis

Ao Conselho Deliberativo da Fundação Beneficente Elijass Gliksmanis.
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da “Fundação Benefi-
cente Elijass Gliksmanis”, que compreendem o balanço patrimonial em
31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado do
exercício, das mutações nas contas do patrimônio líquido e dos fluxos de
caixa para o exercício findo nessa data, assim como o resumo das princi-
pais práticas contábeis e demais notas explicativas. Em nossa opinião, as
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
“Fundação Beneficente Elijass Gliksmanis” em 31 de dezembro de 2017,
o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida-
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada “Responsabilidade dos auditores pela auditoria das demonstra-
ções contábeis”. Somos independentes em relação a Entidade, de acordo
com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissi-
onal do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Fede-
ral de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas
de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Respon-
sabilidades da administração pelas demonstrações contábeis: A admi-
nistração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis individuais de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações contábeis
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude
ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é
responsável pela avaliação da capacidade da Entidade continuar operan-

do, divulgando quando aplicável, os assuntos relacionados com sua con-
tinuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar
a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidade dos
auditores independentes pela auditoria das demonstrações contábeis.:
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, inde-
pendentemente se causada por fraude ou erro, e emitir o relatório de
auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam
as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers-
pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com
base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audito-
ria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional
ao longo da auditoria. Além disso: . Identificamos e avaliamos os riscos de
distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se
causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco
de não detecção de distorção relevante resultante por fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os
controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações fal-
sas intencionais; . Obtemos entendimento dos controles internos relevan-
tes para a auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o obje-
tivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da

Entidade; . Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela administração; . Concluímos sobre a adequação do uso, pela adminis-
tração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação
à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de audi-
toria até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional;
. Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstra-
ções contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contá-
beis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada; . Obtemos evidên-
cia de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financei-
ras da entidade para expressar uma opinião sobre as demonstrações
contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho
da auditoria e, consequentemente pela opinião de auditoria. Comunicamo-
nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de
auditoria, inclusive eventuais deficiências significativas nos controles in-
ternos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 20 de março de 2018
Senne e Associados Auditores e Consultores.

CRC nº 2SP 014.619/O-8
Regina Maria Batista de Godoy

Contadora CRC nº 1SP 114.672/O-0

EDITAL DE CITAÇÃO Proc. nº 0118953-94.2012.8.26.0100 - Prazo 30 dias - Ao Dr. Marcos Duque
Gadelho Júnior Juiz de Direito 23ª Vara Cível do Foro Central Cível FAZ SABER a FABIANA
APARECIDA DELLA TORRE - CPF/MF nº 281.826.678-52 e aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar, que ROBERT ANTONIOS MARIA e outros, ajuizou uma ação
de despejo em desfavor de FABIANA APARECIDA DELLA TORRE e ANTÔNIO FERREIRA
PASSOS FILHO, objetivando o despejo do imóvel localizado a Rua da Juta, 381. Estando a ré, em
local incerto e não sabido, pelo presente edital fica citado para os termos da ação supra mencionada,
para, querendo, apresentar CONTESTAÇÃO, sob pena de se presumirem aceitos e como verdadeiros
os fatos alegados pelos autores, no prazo de 15 dias, subseqüentes após o decurso do prazo de 30
(trinta) dias da publicação do edital. Assim, para que produza seus efeitos de direito, é expedido o
presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. São Paulo, 21.02.2018.                 (21 e 22)

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas,
Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo, Mogi das Cruzes - SP

Edital de Convocação
Pelo presente, nos termos do art. 15 dos Estatutos Sociais, ficam convocados os
associados do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas
e de Material Elétrico de São Paulo, Mogi das Cruzes - SP em gozo de seus direitos,
a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, que será realizada no próximo dia 29 de
junho de 2018 - (Sexta-Feira) , às 17:30 horas em primeira convocação, e não havendo
número legal às 18:30 horas, em segunda convocação, em nossa sede social, à Rua
Galvão Bueno, 782, nesta Capital, para deliberar por escrutínio secreto a seguinte
ordem do dia: a - Leitura da ata anterior; b - Apreciação e deliberação do Balanço
Financeiro e Patrimonial, referente ao exercício de 2017, acompanhado do respectivo
parecer do Conselho Fiscal, sobre as referidas peças contábeis.

São Paulo 18 de junho de 2018.
Miguel Eduardo Torres - Presidente
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