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São Paulo, quarta-feira, 25 de julho de 2018

GLA - Gestão e Logística Ambiental S.A.

EMPRESA JORNALISTICA SÃO PAULO SHIMBUN S.A.
CNPJ N.º 60.922.911/0001-06 - NIRE 35.300.012.739
Extrato da Ata de Assembléia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Aos 20/06/18, às 13h, em sua sede social à Rua Mituto Mizumoto, 255 - São Paulo/SP. Convocação: Dispensadas. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Nobuko Kojo, Secretário: João Yssamu Hirai. Deliberações aprovadas por unanimidade: I) Deliberar que o cargo de diretorpresidente será preenchido interinamente pelo Sra. Daisy Yooko Yamashita, R.G. n.º 2.636.006-8 SSP/SP e
CPF n.º 172.645.168-22, até o termino do atual mandato da diretoria que expira em 31/08/2018. II) Em atendimento ao disposto no artigo 17º do Estatuto Social da Companhia, foram eleitos para compor a diretoria para o triênio 2018/2021, os seguintes membros: a) Daisy Yooko Yamashita, R.G. n.º 2.636.006-8
SSP/SP e CPF n.º 172.645.168-22, para o cargo de Diretora Presidente, com mandato que se expira
em 31/08/2021; b) João Yssamu Hirai, RG n.º 15.879.710-3 e CPF n.º 041.437.568-89, para o cargo
de Diretor Gerente, com mandato que se expira em 31/08/2021; c) Eduardo Ryoiti Mizumoto, RG.
n.º 3.532.646 e CPF n.º 577.941.038-00. Para o cargo de Presidente Honorário, com mandato que se
expira em 31/08/2021. Os membros da diretoria ora eleita, declaram sob as penas, que não estão
incursos em quaisquer dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais, que os impeçam de
exercer os cargos para os quais foram eleitos. Por fim, a Sra. Nobuko Kojo, presidente da mesa,
juntamente com os demais acionistas, manifestaram o pesar pelo recente falecimento do Sr. Atusi
Kohara, que durante anos conduziu, com muita dedicação e brilhantismo os destinos desta empresa,
prestando a ele as mais sinceras homenagens. Encerramento: Nada mais, a Ata foi lida, aprovada
e assinada pela maioria dos acionistas. Nobuko Kojo - Presidente da mesa; João Yssamu Hirai Secretário. JUCESP nº 342.651/18-3 em 18/07/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

CNPJ: 59.109.009/0001-88
Convocação
São convocados os Srs. Acionistas à se reunirem em AGE, no dia 31/07/2018, às 10h, na sede social
na Estrada de Lençóis Paulista à Avaré, S/N, Lençóis Paulista - SP, para discussão e deliberação
sobre a seguinte ordem do dia: i) Alteração do endereço da sociedade, ii) Alteração do Objeto Social,
iii) Alteração do tipo societário, iv) Protocolo de Justiﬁcação e Incorporação da Larius Administração
e Empreendimentos S.A pela Agropecuária Pessina S.A, bem como os anexos desse protocolo e V)
Outros assuntos de interesse da sociedade. A diretoria.
(24, 25 e 26/07/2018)
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INFORMAÇÕES:

Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 07/08/2018 - 10:35h - 2º LEILÃO: 09/08/2018 - 10:35h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,/HLORHLUR2¿FLDO0DW-8&(63QGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGRID]VDEHUTXHQDIRUPDGD/HLQH
GR'HFUHWROHLQOHYDUiD/(,/23Ò%/,&2GHPRGRPresencial e OnlineRLPyYHODVHJXLUFDUDFWHUL]DGRQDVVHJXLQWHVFRQGLo}HVIMÓVEL$SDUWDPHQWR
³7LSR´QORFDOL]DGRQRSDYLPHQWRGD7RUUH5HVLGHQFLDO$ႈQLW\7R/LYHLQWHJUDQWHGR&RQGRPtQLR(GLItFLR$ႈQLW\VLWXDGRQD$YHQLGD'RXWRU&DUGRVRGH0HOR
QHQR6XEGLVWULWR±-DUGLP3DXOLVWDFRQWpPDiUHDSULYDWLYDGHPðDLMiLQFOXtGDDiUHDGHPðFRUUHVSRQGHQWHDXPGHSRVLWRLQGHWHUPLQDGR
QRVVXEVRORVDiUHDFRPXPGHPðSHUID]HQGRDiUHDWRWDOFRQVWUXtGDGHPðFRUUHVSRQGHQGROKHDIUDomRLGHDOGHQRWHUUHQRGRFRQGRPtQLR
,PyYHOREMHWRGD0DWUtFXODQGR2¿FLDO5HJLVWURGH,PyYHLVGH6mR3DXOR632EV,PyYHORFXSDGR'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXLUHQWHQRVWHUPRV
GRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HLDATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 07/08/2018, às 10:10 horas, e 2º Leilão dia 09/08/2018, às 10:10 horas.
LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDOR(A) FIDUCIANTE: CATEDRAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES
LTDA.&13-QFRPVHGHHP6mR3DXOR63CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:1RDWR
GDDUUHPDWDomRRDUUHPDWDQWHGHYHUiHPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORUGHGRODQFH2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGRHPDWpKRUDV
PHGLDQWHGHSyVLWRHPFKHTXHRX7('QDFRQWDGRFRPLWHQWHYHQGHGRUDVHULQGLFDGDSHOROHLORHLURVRESHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHV
RFKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGRSHORDUUHPDWDQWHDOS VALORES: 1º leilão: R$ 686.281,21 (Seiscentos e oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e um reais e vinte
e um centavos ) 2º leilão: R$ 398.753,54 (Trezentos e noventa e oito mil, setecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro centavos), calculados na
IRUPDGRDUWHDUWSDUiJUDIRVHGD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmR
COMISSÃO DO LEILOEIRO: &DEHUiDRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH FLQFRSRUFHQWR GDDUUHPDWDomRDVHUSDJDjYLVWD
QRDWRGROHLOmRFXMDREULJDomRVHHVWHQGHUiLQFOXVLYHDR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V QDIRUPDGDOHLDO LEILÃO ONLINE:2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VHUi mR 
FRPXQLFDGR V GDVGDWDVKRUiULRVHORFDOGHUHDOL]DomRGRVOHLO}HVSDUDQRFDVRGHLQWHUHVVHH[HUFHU HP RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGRLPyYHOSHORYDORU
GDGtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDUJRVHGHVSHVDVQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLLQFOXtGRSHODOHL2VLQWHUHVVDGRV
HPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVHQRVLWHZZZ]XNHUPDQFRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGH
KRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDOMXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRVGHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYHGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXDQGRVHWUDWDUGHSHVVRDMXUtGLFDFRP
H[FHomRGR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V TXHSRGHUi mR DGTXLULURLPyYHOSUHIHUHQFLDOPHQWHHPRXOHLOmRFDVRQmRRFRUUDRDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPD
GRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLGHYHQGRDSUHVHQWDUPDQLIHVWDomRIRUPDOGRLQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGDSUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomRHPOHLOmR
OBSERVAÇÕES:2DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HL
2 V LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V QRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUDPItVLFDHGRFXPHQWDOPHQWHHPFDUiWHU³DGFRUSXV´VHQGRTXHDViUHDVPHQFLRQDGDVQRVHGLWDLV
FDWiORJRVHRXWURVYHtFXORVGHFRPXQLFDomRVmRPHUDPHQWHHQXQFLDWLYDVHDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmRDSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLD
GHPHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmRWHUiGLUHLWRDH[LJLUGR9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWRGHPHWUDJHPRXGHiUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWR
GRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHOSRUHYHQWXDOUHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULDQHPDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHV
FDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGRGHFRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGHFDGDLPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORV
LQWHUHVVDGRV&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHWRGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HVIRURHODXGrPLRTXDQGR
IRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRVUHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVGHVSHVDVHGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHPTXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRV
FRQGRPLQLDLV DSyVDGDWDGDHIHWLYDomRGDDUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUiQRDWRRSUHoRWRWDOGDDU
UHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQGHQWHDVREUHRYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRUPHLRGHODQFH
RQOLQHWHUiSUD]RGHKRUDVGHSRLVGHFRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHGRr[LWRGRODQFHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGH7('HRXFKHTXHVGD
WRWDOLGDGHGRSUHoRHGDFRPLVVmRGROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2QmRSDJDPHQWR GRVYDORUHVGHDUUHPDWDomREHPFRPRGD FRPLVVmR GR D /HLORHLUR D  QRSUD]R
GHDWp YLQWHHTXDWUR KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomR FRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRX DUUHSHQGLPHQWRSRUSDUWH GR D DUUHPDWDQWH ¿FDQGR HVWH D  REULJDGR D  D
SDJDURYDORUGDFRPLVVmRGHYLGDR D /HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRUGR9HQGHGRURYDORUFRUUHVSRQGHQWH
D YLQWHSRUFHQWR GRODQFHRXSURSRVWDHIHWXDGDGHVWLQDGRDRUHHPEROVRGDVGHVSHVDVLQFRUULGDVSRUHVWH3RGHUiR D /HLORHLUR D HPLWLUWtWXORGHFUpGLWR
SDUD DFREUDQoDGHWDLVYDORUHVHQFDPLQKDQGRRDSURWHVWR SRUIDOWDGHSDJDPHQWRVHIRURFDVRVHPSUHMXt]RGDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ
$RFRQFRUUHUSDUDDDTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR¿FDUiFDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HVHVWLSXODGDV
QHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HVREHGHFHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGHFRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGH
GHIHYHUHLURGHTXHUHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR2¿FLDO0DLRUHVLQIRUPDo}HV  FRQWDWR#]XNHUPDQFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*

(11) 2184-0900

1º LEILÃO: 01/08/2018 - 10:10h - 2º LEILÃO: 02/08/2018 - 10:10h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,/HLORHLUR2¿FLDO0DW-8&(63QGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGRID]VDEHUTXHQDIRUPDGD/HLQ
HGR'HFUHWROHLQOHYDUiD/(,/23Ò%/,&2GHPRGRPresencial e OnlineRLPyYHODVHJXLUFDUDFWHUL]DGRQDVVHJXLQWHVFRQGLo}HVIMÓVEL2DSDUWD
PHQWRQVLWXDGRQRDQGDUGR(GLItFLR5HQDWDEORFR$GR&RQMXQWR$ORLV,j5XD$\O%DQGHLUDVQQRVXEGLVWULWR9LOD3UXGHQWH6mR3DXOR63SRVVXLQGR
DiUHD~WLOGHPðiUHDFRPXPGHPðiUHDWRWDOGHPðHDIUDomRLGHDOGHWHUUHQRGHPðRXFDEHQGRDHVVHDSDUWDPHQWRXPDYDJDQR
HVWDFLRQDPHQWRFROHWLYRSDUDDXWRPyYHLVGHSDVVHLRORFDOL]DGDQRWHUUHQRTXHFLUFXQGDRVHGLItFLRV5HQDWDH5REHUWDAv. 05/28.822- o imóvel objeto desta matrícula é lançado atualmente pelo nº 567 da Rua Jacaraipe.,PyYHOREMHWRGD0DWUtFXODQGR&DUWyULRGH5HJLVWURGH,PyYHLVGH6mR3DXOR632EV,PyYHO
RFXSDGR'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXLUHQWHQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HLDATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 07/08/2018,
às 10:35 horas, e 2º Leilão dia 09/08/2018, às 10:35 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP.
DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: JOSÉ ROBERTO HAUSSAUER, EUDVLOHLURHQJHQKHLURPHFkQLFR5*66363&3)0)H
VXDPXOKHU MARLI GAZON HAUSSAUER, EUDVLOHLUDDX[LOLDUDGPLQLVWUDWLYD5*66363&3)0)FDVDGRVSHORUHJLPHGD
FRPXQKmRXQLYHUVDOGHEHQVUHVLGHQWHVHP6mR3DXOR63 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No
DWRGDDUUHPDWDomRRDUUHPDWDQWHGHYHUiHPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORUGHGRODQFH2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGR
HPDWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRHPFKHTXHRX7('QDFRQWDGRFRPLWHQWHYHQGHGRUDVHULQGLFDGDSHOROHLORHLURVRESHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR
$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHVRFKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGRSHORDUUHPDWDQWHDOS VALORES: 1º leilão: R$ 356.180,72 (Trezentos e cinquenta
e seis mil, cento e oitenta reais e setenta e dois centavos) 2º leilão: R$ 145.000,00 (Cento e quarenta e cinco mil reais),FDOFXODGRVQDIRUPDGRDUW
HDUWSDUiJUDIRVHGD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmRCOMISSÃO DO
LEILOEIRO: &DEHUiDRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH FLQFRSRUFHQWR GDDUUHPDWDomRDVHUSDJDjYLVWDQRDWRGROHLOmRFXMD
REULJDomRVHHVWHQGHUiLQFOXVLYHDR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V QDIRUPDGDOHLDO LEILÃO ONLINE:2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V GDV
GDWDVKRUiULRVHORFDOGHUHDOL]DomRGRVOHLO}HVSDUDQRFDVRGHLQWHUHVVHH[HUFHU HP RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGRLPyYHOSHORYDORUGDGtYLGDDFUHVFLGD
GRVHQFDUJRVHGHVSHVDVQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLLQFOXtGRSHODOHL2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmR
GHPRGRRQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVHQRVLWHZZZ]XNHUPDQFRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLRGR
OHLOmRSUHVHQFLDOMXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRVGHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYHGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXDQGRVHWUDWDUGHSHVVRDMXUtGLFDFRPH[FHomRGR V GHYHGRU HV 
¿GXFLDQWH V TXHSRGHUi mR DGTXLULURLPyYHOSUHIHUHQFLDOPHQWHHPRXOHLOmRFDVRQmRRFRUUDRDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPDGRSDUiJUDIR%GRDUWLJR
GD/HLGHYHQGRDSUHVHQWDUPDQLIHVWDomRIRUPDOGRLQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGDSUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomRHPOHLOmROBSERVAÇÕES:2DUUHPDWDQWH
VHUiUHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HL2 V LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V 
QRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUDPItVLFDHGRFXPHQWDOPHQWHHPFDUiWHU³DGFRUSXV´VHQGRTXHDViUHDVPHQFLRQDGDVQRVHGLWDLVFDWiORJRVHRXWURVYHtFXORVGH
FRPXQLFDomRVmRPHUDPHQWHHQXQFLDWLYDVHDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmRDSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRXGHiUHDR
DUUHPDWDQWHQmRWHUiGLUHLWRDH[LJLUGR9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWRGHPHWUDJHPRXGHiUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGR
UHVSRQViYHOSRUHYHQWXDOUHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULDQHPDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRV
LQWHUQRVHVWDGRGHFRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGHFDGDLPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmRSRUFRQWD
GRDUUHPDWDQWHWRGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HVIRURHODXGrPLRTXDQGRIRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRV
FDUWRUiULRVUHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVGHVSHVDVHGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHPTXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLV DSyVDGDWDGD
HIHWLYDomRGDDUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUiQRDWRRSUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGR
OHLORHLURFRUUHVSRQGHQWHDVREUHRYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRUPHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]RGH
KRUDVGHSRLVGHFRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHGRr[LWRGRODQFHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGH7('HRXFKHTXHVGDWRWDOLGDGHGRSUHoR
HGDFRPLVVmRGROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2QmR SDJDPHQWR GRV YDORUHV GH DUUHPDWDomREHPFRPRGD FRPLVVmR GR D /HLORHLUR D  QRSUD]R GHDWp YLQWH
HTXDWUR KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomR FRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRX DUUHSHQGLPHQWRSRUSDUWH GR D  DUUHPDWDQWH ¿FDQGR HVWH D  REULJDGR D  D SDJDU RYDORU
GD FRPLVVmR GHYLGDR D /HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRUGR9HQGHGRU RYDORUFRUUHVSRQGHQWH D
YLQWHSRUFHQWR GRODQFHRXSURSRVWDHIHWXDGDGHVWLQDGRDRUHHPEROVR GDVGHVSHVDV LQFRUULGDVSRUHVWH 3RGHUiR D /HLORHLUR D  HPLWLUWtWXORGHFUpGLWRSDUD
D FREUDQoDGH WDLV YDORUHVHQFDPLQKDQGRRDSURWHVWR SRUIDOWDGHSDJDPHQWR VHIRURFDVRVHPSUHMXt]R GDH[HFXomR SUHYLVWD QRDUWLJRGR'HFUHWRQ
$RFRQFRUUHUSDUDDDTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR¿FDUiFDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HVHVWLSXODGDV
QHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HVREHGHFHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWRQGHGHRXWXEURGHFRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGH
GHIHYHUHLURGHTXHUHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR2¿FLDO0DLRUHVLQIRUPDo}HV  FRQWDWR#]XNHUPDQFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*

www.zukerman.com.br

INFORMAÇÕES:

(11) 2184-0900

BRASILMETAL S/A

ANOANO
XXX

APOIO:

NIRE Nº 35300213556
Edital de Segunda Convocação
Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em AGE, a se realizar no dia 27.07.2018, às 10 horas, na Avenida
Casper Líbero, nº58, sala 1.000 – São Paulo – SP, a ﬁm de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Adaptação á Lei
nº6.404/76 e Reforma do Estatuto social; b) Eleição da Nova Diretoria c)Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 16/07/2018. José Luiz Alves – Acionista.
(21, 24 e 25/07/2018)

2010
CENOFISCO
Apoio:

QUARTA-FEIRA, 25 DE JULHO DE 2018

COBRANÇA DO EXAME PERIÓDICO
Quando a empresa agenda o exame periódico na medicina ocupacional e o funcionário não comparece para o exame agendado, o valor
do exame pode ser cobrado do funcionário? Saiba mais acessando a
íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA PRETENDE PROIBIR O USO DO CELULAR NA EMPRESA,
COMO PROCEDER?
A liberdade de uso de “celular” ou “smartfones” no horário de trabalho
dependerá do que foi estabelecido no momento da contratação ou
que a empresa tenha regulamento interno dispondo sobre o assunto,
caso contrário deve o empregador instituir normas de procedimentos
sobre uso, proibição, ou restrição, ou durante o período de trabalho
deixar o aparelho no modo “silencioso”.
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
Com a entrega do EFD-REINF com as obrigações previdenciária (INSS),
precisamos fazer a GPS também? Saiba mais acessando a íntegra do
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
ATUALIZAR CARTEIRA DE TRABALHO EM FOLHA IMPRESSA
Empresa pode realizar a atualização da carteira de trabalho dos funcionários utilizando uma folha de atualização impressa - contendo os
dados de alteração de cargo, salario, informações sobre férias e etc com exceção quanto às datas de admissão e de extinção do contrato de
trabalho? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
A PARTIR DE QUAL COMPETÊNCIA SERÁ A OBRIGATORIEDADE DA
ENTREGA DA EFD-REINF PARA EMPRESAS COM FATURAMENTO
INFERIOR A 78 MILHÕES EM 2016?
Nos termos da IN RFB 1701/2018, artigo 2º, § 1º: II - para o 2º grupo,
que compreende os demais contribuintes, exceto os previstos no
inciso III, a partir das 8 (oito) horas de 1º de novembro de 2018, em
relação aos fatos geradores ocorridos a partir dessa data; e

Fundador: José SERAFIM Abrantes
11 3531-3233 – www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP

Agropecuária Agrovalente S.A.
CNPJ: 17.776.218/0001-35
Convocação
São convocados os Srs. Acionistas à se reunirem em AGE, no dia 31/07/2018, às 16h, na sede social
na Estrada de Lençóis Paulista à Avaré, S/N, Lençóis Paulista - SP, para discussão e deliberação
sobre a seguinte ordem do dia: i) Protocolo de Justiﬁcação e Incorporação da Agropecuária
Agrovalente S.A pela Agrus Participações S.A, bem como os anexos desse protocolo e ii) Outros
assuntos de interesse da sociedade. A diretoria.
(24, 25 e 26/07/2018)

Larius Administração e Empreendimentos S.A.
CNPJ 47.709.340/0001-50
Convocação
São convocados os Srs. Acionistas à se reunirem em AGE, no dia 31/07/2018, às 14h, na sede social
na Estrada de Lençóis Paulista à Avaré, S/N, Lençóis Paulista - SP, para discussão e deliberação
sobre a seguinte ordem do dia: i) Protocolo de Justiﬁcação e Incorporação da Larius Administração
e Empreendimentos S.A pela Agropecuária Pessina S.A, bem como os anexos desse protocolo e ii)
Outros assuntos de interesse da sociedade. A diretoria.
(24, 25 e 26/07/2018)

18ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1132628-05.2015.
8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 18ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo,
Dr(a). Cláudia Maria Pereira Ravacci, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos corréus MICHEL ABREU
DOS SANTOS, CPF. 732.425.001-72 e MARIA FERREIRA SOMBRA DE ABREU, CPF. 690.217.75387, que RAJ FRANCHISING LTDA. - ME ajuizou-lhes uma ação de Procedimento Comum, também
contra a Deiza Maria Sombra de Abreu, objetivando seja a mesma julgada procedente, declarando a
rescisão, por justa causa, do Contrato de Franquia Patroni Pizza, firmado entre as partes, com a
cessação definitiva de todos os efeitos, direitos e obrigações decorrentes do contrato, e a condenação
dos réus ao pagamento de R$ R$713.800,01 (Dez/2015), a título de cláusula penal incidente por força
da rescisão do Contrato e Taxas de Remuneração Mensal da franquia, ao pagamento de custas
processuais, honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se os corréus em
lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresentem resposta.
Não sendo contestada a ação, os corréus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e
passado nesta cidade de São Paulo, aos 29 de janeiro de 2018.

© HÍFEN – todos os direitos reservados
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3043-4171

LEILÃO DE IMÓVEL

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

1º LEILÃO: 07/08/2018 - 10:10h - 2º LEILÃO: 09/08/2018 - 10:10h

Leiloeiros, utilizem
nosso espaço para suas
publicações Consulte sua
agência de confiança,
ou ligue para

Agropecuária Pessina S.A.

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

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br

3ª VC – Reg. Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100068556.2016.8.26.0704 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã,
Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo Baccarat Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) ROBSON
OLIVEIRA REIS, CPF 117.367.446-23, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de
FIEO - Fundação Instituto de Ensino para Osasco - UNIFIEO, alegando em síntese: objetivando o
recebimento de R$ 6.431,36 (Jan/2016), oriundos de Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais, firmado entre as partes relativo a mensalidades não pagas do ano de 2011.
Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi deferida a sua citação por EDITAL, para que
em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, pague o valor supra devidamente corrigido, que o tornará
isento das custas e honorários advocatícios, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o
título executivo judicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art.
257, IV, do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 04 de julho de 2018.

ROHNES INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME torna público que recebeu da Secretaria
do Meio Ambiente de Mauá a Licença Previa e de instalação nº 2018047 para fabricação de instrumentos musicais e requereu a Licença de Operação, situada a Rua Brás
Cubas, 1615 Vila Bocaina Mauá SP CEP: 09310-730, conforme consta no proceso
Administrativo nº 3724/2018.

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,/HLORHLUR2¿FLDO0DW-8&(63QGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGRID]VDEHUTXHQDIRUPDGD/HLQH
GR'HFUHWROHLQOHYDUiD/(,/23Ò%/,&2GHPRGRPresencial e OnlineRLPyYHODVHJXLUFDUDFWHUL]DGRQDVVHJXLQWHVFRQGLo}HVIMÓVEL$SDUWDPHQWR
Q$ORFDOL]DGRQRDQGDURXSDYLPHQWRGD7RUUH$GR6HWRU5HVLGHQFLDOVLWXDGRQD$YHQLGD&DVD*UDQGHQLQWHJUDQWHGRHPSUHHQGLPHQWRGHQRPLQDGR
³&RQGRPtQLR%HOD$QKDLD0HOOR´QRVXEGLVWULWR±9LOD3UXGHQWHFRPiUHDSULYDWLYDGHPðDiUHDFRPXPGHPðDLMiLQFOXtGRRGLUHLWRjJXDUGD
LQGHWHUPLQDGDGHDXWRPyYHOQDJDUDJHPFROHWLYDGRVHWRUUHVLGHQFLDOFRPDX[LOLRGHPDQREULVWDSHUID]HQGRDiUHDWRWDOFRQVWUXtGDGHPðPHOKRUGHVFULWR
HFDUDFWHUL]DGRVHPVXDVPHGLGDVHFRQIURQWDo}HVQD0DWUtFXODQGR2¿FLDOGH5HJLVWURGH,PyYHLVGH6mR3DXOR632EV,PyYHORFXSDGR'HVRFXSDomR
SRUFRQWDGRDGTXLUHQWHQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HLDATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 01/08/2018, às 10:10 horas, e 2º Leilão
dia 02/08/2018, às 10:10 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDOR(A) FIDUCIANTE: EDER DOMINGUES GRILENZONEEUDVLOHLURGLYRUFLDGRHPSUHViULR5*Q66363&3)0)QUHVLGHQWHHP6mR3DXOR63 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:1RDWRGDDUUHPDWDomRRDUUHPDWDQWHGHYHUiHPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORUGHGRODQFH
2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUiVHUUHDOL]DGRHPDWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRHPFKHTXHRX7('QDFRQWDGRFRPLWHQWHYHQGHGRUDVHULQGLFDGD
SHOROHLORHLURVRESHQDGHSHUGDGRVLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHVRFKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGRSHORDUUHPDWDQWHDOS VALORES: 1º leilão: R$
405.909,73 (Quatrocentos e cinco mil, novecentos e nove reais e setenta e três centavos) 2º leilão: R$ 314.488,76 (Trezentos e quatorze mil, quatrocentos e
oitenta e oito reais e setenta e seis centavos),FDOFXODGRVQDIRUPDGRDUWHDUWSDUiJUDIRVHGD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRV
DWpDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHUDOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmRCOMISSÃO DO LEILOEIRO: &DEHUiDRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQR
YDORUGH FLQFRSRUFHQWR GDDUUHPDWDomRDVHUSDJDjYLVWDQRDWRGROHLOmRFXMDREULJDomRVHHVWHQGHUiLQFOXVLYHDR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V QDIRUPD
da lei. DO LEILÃO ONLINE:2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V GDVGDWDVKRUiULRVHORFDOGHUHDOL]DomRGRVOHLO}HVSDUDQRFDVRGHLQWHUHVVH
H[HUFHU HP RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGRLPyYHOSHORYDORUGDGtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDUJRVHGHVSHVDVQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQRSDUiJUDIR%GRDUWLJR
GD/HLLQFOXtGRSHODOHL2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVHQRVLWHZZZ]XNHUPDQFRPEUHVH
KDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDOMXQWDPHQWHFRPRVGRFXPHQWRVGHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYH
GRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXDQGRVHWUDWDUGHSHVVRDMXUtGLFDFRPH[FHomRGR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V TXHSRGHUi mR DGTXLULURLPyYHOSUHIHUHQFLDOPHQWHHP
RXOHLOmRFDVRQmRRFRUUDRDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPDGRSDUiJUDIR%GRDUWLJRGD/HLGHYHQGRDSUHVHQWDUPDQLIHVWDomRIRUPDOGRLQWHUHVVH
QRH[HUFtFLRGDSUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomRHPOHLOmROBSERVAÇÕES:2DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRLPyYHOQRV
WHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HL2 V LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V QRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUDPItVLFDHGRFXPHQWDOPHQWHHPFDUiWHU
³DGFRUSXV´VHQGRTXHDViUHDVPHQFLRQDGDVQRVHGLWDLVFDWiORJRVHRXWURVYHtFXORVGHFRPXQLFDomRVmRPHUDPHQWHHQXQFLDWLYDVHDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDV
VmRDSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPDKDYHQGRGLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmRWHUiGLUHLWRDH[LJLUGR9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWRGH
PHWUDJHPRXGHiUHDRWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHOSRUHYHQWXDOUHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULDQHPDOHJDUGHVFR
QKHFLPHQWRGHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGRGHFRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGH
FDGDLPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHWRGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomRGRLPyYHOWDLV
FRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HVIRURHODXGrPLRTXDQGRIRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRVUHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRVGHVSHVDVHGHPDLVHQFDUJRV
LQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHPTXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLV DSyVDGDWDGDHIHWLYDomRGDDUUHPDWDomRVmRGHUHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH
2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUiQRDWRRSUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQGHQWHDVREUHRYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRU
PHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRUPHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]RGHKRUDVGHSRLVGHFRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHGRr[LWRGRODQFHSDUDHIHWXDU
RSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGH7('HRXFKHTXHVGDWRWDOLGDGHGRSUHoRHGDFRPLVVmRGROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2QmRSDJDPHQWR GRVYDORUHV GH
DUUHPDWDomREHPFRPRGD FRPLVVmR GR D /HLORHLUR D  QRSUD]R GHDWp YLQWHHTXDWUR KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomR FRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRX DUUHSHQ
GLPHQWRSRUSDUWH GR D  DUUHPDWDQWH ¿FDQGR HVWH D  REULJDGR D  D SDJDU RYDORU GD FRPLVVmR GHYLGDR D /HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORU
GDDUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRUGR9HQGHGRU RYDORUFRUUHVSRQGHQWH D YLQWHSRUFHQWR GRODQFHRXSURSRVWDHIHWXDGDGHVWLQDGRDRUHHPEROVR GDV
GHVSHVDVLQFRUULGDVSRUHVWH3RGHUiR D /HLORHLUR D HPLWLUWtWXORGHFUpGLWRSDUDDFREUDQoDGHWDLVYDORUHVHQFDPLQKDQGRRDSURWHVWR SRUIDOWDGHSDJDPHQWR
VHIRURFDVRVHPSUHMXt]RGDH[HFXomRSUHYLVWDQRDUWLJRGR'HFUHWRQ$RFRQFRUUHUSDUDDDTXLVLomRGRLPyYHOSRUPHLRGRSUHVHQWHOHLOmR¿FDUi
FDUDFWHUL]DGDDDFHLWDomRSHORDUUHPDWDQWHGHWRGDVDVFRQGLo}HVHVWLSXODGDVQHVWHHGLWDO$VGHPDLVFRQGLo}HVREHGHFHUmRDRTXHUHJXODR'HFUHWRQGH
GHRXWXEURGHFRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOR'HFUHWRQGHGHIHYHUHLURGHTXHUHJXODDSUR¿VVmRGH/HLORHLUR2¿FLDO0DLRUHVLQIRUPD
o}HV  FRQWDWR#]XNHUPDQFRPEU%HOR+RUL]RQWH0*

www.zukerman.com.br

INFORMAÇÕES:

(11) 2184-0900

TREVISO
CORRETORA DE CÂMBIO S.A.
CNPJ (MF) 02.992.317/0001-87
BALANCETE PATRIMONIAL Em 30 de Junho de 2018
ATIVO
CIRC. E REALIZÁVEL A L. PRAZO
Disponibilidades
Aplicações Interfinanc. Liquidez
Aplicações no mercado aberto
TVM e Instrum. Financ. Derivativos
Carteira Própria
Vinculados à Prestação de Garantias
Vinculados ao Banco Central
Outros Créditos
Carteira de Câmbio
Rendas a Receber
Negociação e Intermed. de Valores
Diversos
(Provisão p/ Outros Créditos de
Liq. Duvidosa)
Outros Valores e Bens
Despesas Antecipadas
PERMANENTE
Imobilizado de Uso
Outras Imobilizações de Uso
(Depreciações Acumuladas)
Diferido
(Amortização Acumulada)
Intangível
Outros Ativos Intangíveis
(Amortização Acumulada)
TOTAL DO ATIVO

PASSIVO
CIRC. E EXIGÍVEL A L. PRAZO
Relações Interdependências
Ordens de Pagamentos em Moedas
Obrigações por Empréstimos
Emprést. no País-outras instituições
Outras Obrigações
Carteira de Câmbio
Sociais e Estatutárias
Fiscais e Previdenciárias
Negociação e Intermed. de Valores
Diversas
PATRIMÔNIO LÍQUIDO AJUSTADO
Capital :
De Domiciliados no País
(16) Reservas de Capital
61 Reservas de Lucros
61 Ajustes ao Valor de Merc. TVM Deriv.
1.006 Lucros ou Prejuízos Acumulados
465 (-) Ações em Tesouraria
1.142 Contas de Resultado
(677) Receitas Operacionais
(Despesas Operacionais)
Receitas não Operacionais
(Despesas não Operacionais
541
738
(Imposto de Renda)
(197) (Contribuição Social)
20.092 TOTAL DO PASSIVO e Patr. Líquido
R$ Mil
19.086
10.097
1.500
1.500
3.437
3.117
320
3.991
2.979
97
27
904

R$ Mil
14.014
1.607
1.607
12.407
4.995
2
1.164
6.246
6.078
4.098
4.098
1.716
89
175
28.256
(27.930)
26
(13)
(85)
(79)
20.092

LUIZ CARLOS MACHADO - Diretor
REINALDO DANTAS - Contador CRC - 1SP 110330/O-6

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. COMARCA DE SÃO PAULO. FORO REGIONAL I – SANTANA. 2ª VARA CÍVEL. EDITAL DE CITAÇÃO. Processo Digital nº: 103515474.2014.8.26.0001. Classe: Assunto: Procedimento Comum - Contratos Bancários. Requerente: Itaú
Unibanco S/A. Requerido: NILTON BAPTISTA ARENQUE. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20
DIAS. PROCESSO Nº 1035154-74.2014.8.26.0001O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do
Foro Regional I - Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Maria Salete Corrêa Dias, na forma da Lei,
etc. FAZ SABER a(o) todos quanto o presente edital virem ou dele tiver conhecimento e possa interessar notadamente, NILTON BAPTISTA ARENQUE que neste juízo de direito da 2ª Vara Cível e respectivo cartório foi proposta pelo ITAU UNIBANCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, com sede estabelecida na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, nº 100, Torre Olavo Setubal, Piso Itaúsa, na cidade e comarca de São Paulo/SP., CEP.: 04.344-030, a AÇÃO DE COBRANÇA em face de NILTON
BAPTISTA ARENQUE para cobrança de dívida não adimplida, referente ao empréstimo denominado
crediário especial FAG PRE – contrato nº 163524309, totalizando R$ 102.013,62 (atualizado até novembro de 2014). E, estando em lugar incerto e não sabido foi determinada a citação por edital. Para
que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar ignorância, e, em especial NILTON
BAPTISTA ARENQUE fica determinada a citação por edital, podendo os requeridos, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contestação, sob pena da aplicação dos efeitos da revelia, contado o prazo após o
decurso de 20 (vinte) dias. Sendo certo que, não havendo resposta será nomeado curador especial para
apresentação de contestação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei.
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 17 de novembro de 2016.
(25 e 26)
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Álcool Ferreira S.A.

CNPJ: 61.154.480/0001-30
Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31/03/2018 e do Exercício Findo em 31/12/2017 (Em milhares de reais - R$)
Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/03/2018, compostas pelo Balanço Patrimonial,
Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas. Jandira, 24 de julho de 2018.
A Diretoria
Demonstrações
Reser- ReserLucros
Balanços Patrimoniais
31/03/18 31/03/17
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
31/03/18 31/03/17
das Mutações
Capital va de va de (prejuízos)
Ativo/Circulante
28.606 27.691
Fluxo de caixa das atividades operacionais
do Patrimônio Líquido social capital lucros acumulados Total Lucro líquido do exercício
Caixa e equivalentes de caixa
7.306
7.679
3.632 5.522
9.240 235 1.252
– 10.727 Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício com o caixa
Contas a receber de clientes
9.370 11.296 Saldos em 31/03/2016
–
–
–
5.522 5.522 líquido gerado pelas (utilizado nas) atividades operacionais:
Estoques
2.823
1.941 Lucro líquido do exercício
– 276
–
(276)
–
Impostos a recuperar
7.599
5.905 Constituição de reserva legal
1.131
998
–
–
–
(525) (525) Despesas com depreciação
Outros créditos
1.508
870 Dividendos a distribuir
239
74
– 4.721
(4.721)
– Baixa de imobilizado
Não circulante
18.707 18.343 Constituição de reserva de lucro –
9.240 511 5.973
– 15.724 (Aumento) redução nos ativos operacionais:
Impostos a recuperar
8.946
8.946 Saldos em 31/03/2017
1.926 1.035
–
–
–
3.632 3.632 Contas a receber de clientes
Outros créditos
213
213 Lucro líquido do exercício
– 182
–
(182)
– Estoques
(882)
331
Imobilizado
7.548
7.184 Constituição de reserva legal
–
–
–
(363) (363) Impostos a recuperar
2.000
2.000 Dividendos a distribuir
Intangível
(1.712) (4.984)
47.313 46.034 Reversão dos dividendos
Total do ativo
Outros créditos
(621) (439)
–
–
–
525 525
Passivo e patrimônio líquido/Circulante
27.614 30.029 do exercício anterior
– 3.612
(3.612)
– Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores
13.333 20.240 Constituição de reserva de lucro –
(6.907) 1.987
9.240 693 9.585
– 19.518 Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
6.743
– Saldos em 31/03/2018
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
65
20
m
m m
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
546
481
Obrigações tributárias
186 (303)
m
Obrigações tributárias
726
540
(257)
518
Outras
obrigações
Outras obrigações
6.266
8.768
Caixa líquido gerado pelas (utilizado nas)
m
m
Não circulante
181
281
atividades operacionais
(3.200) 4.759
m
Outras obrigações
181
281
m
m
Fluxo
de caixa das atividades de investimento
Patrimônio líquido
19.518 15.724
m
m
m
(1.734) (3.547)
Aquisição de imobilizado
Capital social
9.240
9.240
m
m
m
Reserva de capital
693
511
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento (1.734) (3.547)
m
Lucros (prejuízos) acumulados
9.585
5.973
Fluxo
de
caixa
das
atividades
de
financiamento
m
O
m
Total do passivo e patrimônio líquido
47.313 46.034
Captação de empréstimos e financiamentos m
(2.182)
–
Demonstrações do Resultado
31/03/18 31/03/17
m
m
m partes relacionadas
Receita líquida de vendas
104.515 116.106
Captação de empréstimos e financiamentos
6.743
–
m
m
m
(82.925) (94.241)
Custo das vendas
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 4.561
–
m
m m m
Lucro bruto
21.590 21.865
m
m
m
Aumento líquido em ca
Receitas (despesas) operacionais/Com vendas
(8.503) (6.917)
m
m
Gerais e administrativas
(7.717) (7.566)
m
m
m
Outras receitas operacionais líquidas
239
113 m
m
m
m
Lucro operacional antes do resultado financeiro
5.609
7.495
m
m
Resultado financeiro
(171)
105
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e
Lucro antes do IR e da CS
5.438
7.600
das variações monetárias e cambiais incorridos até as datas de encerramento
m
Imposto de renda e contribuição social
(1.806) (2.078)
das demonstrações financeiras, sendo essas variações registradas na
Lucro líquido do exercício
3.632
5.522 m
demonstração do resultado. 2.8. Capital social: Em 31/03/2018, o capital
m
m
Lucro líquido (prejuízo) do exercício por ação - R$
0,39
0,60
social
subscrito e integralizado está representado por 9.240.481 ações
m
Notas Explicativas
m
ordinárias sem valor nominal, pertencentes ao Grupo MPR Participações S.A.
1. Contexto Operacional: A Álcool Ferreira S.A. (“Companhia”) é uma
m
m
m
A Diretoria
m
sociedade anônima de capital fechado com sede na cidade de Jandira, Estado
Contadora: Angela Maria Lacroce Coniaric (CRC/1SP106.724/O-4)

(em constituição)
Extrato da Ata da Assembleia Geral de Constituição da Sociedade por Ações Realizada em 17 de maio de 2017
Data, Hora e Local: 17/05/2017, às 14 horas, na sede social, Avenida Gonçalo Madeira, nº 400 serão investidos em seus cargos mediante assinatura de termo de posse lavrado no livro próprio,
FR, térreo, parte, Bairro Jaguaré, São Paulo/SP. Presença: Totalidade do capital inicial. dentro dos trinta dias subsequentes à sua eleição. § 2º: O prazo de gestão estender-se-á até a
Deliberações Aprovadas por Unanimidade: Constituição de uma sociedade por ações, investidura dos novos administradores eleitos. § 3º: A Assembleia Geral estabelecerá a remuneração
sob a denominação de GLA - Gestão e Logística Ambiental S.A.. 1. leitura e discussão do anual global dos administradores da Companhia, cabendo à Diretoria deliberar sobre a sua
projeto de Estatuto Social. 2. os acionistas subscrevem a totalidade do capital, no valor de distribuição. Artigo 14: Em caso de vacância do cargo de Diretor Presidente, a Assembleia Geral
R$ 1.000,00, representado por 1.000 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas será convocada para eleição do substituto. Em caso de vacância dos demais membros da Diretoria,
pelo valor de R$ 1,00 cada uma, integralizadas em moeda corrente nacional, conforme recibos o órgão continuará em funcionamento com os Diretores remanescentes, observado o número
de depósitos bancários, a acionista fundadora Vega Valorização de Resíduos S.A. - VVR legal mínimo. Artigo 15: A Diretoria reunir-se-á sempre que convocada por qualquer dos Diretores;
subscreveu 623 ações ordinárias nominativas e a acionista fundadora Revita Engenharia S.A. a convocação deverá ser feita por escrito, sendo admissível inclusive por “fac-símile”, com
subscreveu 377 ações ordinárias nominativas, conforme boletins de subscrição. 3. Atendidos os antecedência mínima de 2 dias úteis, sendo considerada regularmente instalada a reunião que
requisitos exigidos nos termos do Artigo 80 da Lei nº 6.404/76, o Presidente declarou constituída contar com a presença da maioria dos membros em exercício. Artigo 16: As deliberações da
a Sociedade de pleno direito. 4. eleição da Diretoria: Lucas Rodrigo Feltre, brasileiro, casado, Diretoria serão tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores presentes à reunião. Artigo
administrador de empresas, RG nº 25.593.869 SSP/SP e CPF/MF nº 173.624.868-55, para Diretor 17: A Companhia será representada, ativa e passivamente, mediante assinatura conjunta de 02
Presidente e Diego Nicoletti, brasileiro, casado, engenheiro ambiental, RG nº 29.769.255-0 SSP/ Diretores ou, de 01 Diretor e 01 procurador, ou ainda, de 02 procuradores, legalmente constituídos
SP e CPF/MF nº 310.587.088-13 para Diretor sem designação especíﬁca, ambos com escritório e com poderes especíﬁcos. § 1º: Os procuradores serão nomeados por instrumento próprio,
comercial em São Paulo, com mandato de 2 anos, devendo permanecer em seus cargos até a assinado por 02 Diretores, sendo um deles, obrigatoriamente, o Diretor Presidente, no qual se
eleição e posse de seus sucessores. 5. aprovada a verba global de R$ 5.000,00 para a sua especiﬁcará os poderes conferidos e o prazo, sempre determinado, salvo quando outorgados a
remuneração no corrente exercício, cuja distribuição será deliberada nos termos do Artigo 13, § proﬁssionais habilitados para o foro em geral, com os poderes da cláusula ad judicia et extra, ou
3º, do Estatuto Social. 6. Os Diretores declaram, sob as penas da lei, que não estão condenados, para a defesa dos interesses da Companhia em processos administrativos. § 2º: As procurações
a pena que vede, ainda que temporariamente, o exercício de atividades mercantis. Encerramento: ad judicia outorgadas pela Companhia poderão ser assinadas pelo Diretor Presidente isoladamente.
Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 17/05/2017. Mesa: Lucas Rodrigo Feltre - Presidente, § 3º: Na ausência de determinação de período de validade nas procurações outorgadas pela
Anrafel Vargas Pereira da Silva - Secretário. Acionistas: Vega Valorização de Resíduos Companhia, presumir-se-á que as mesmas foram outorgadas pelo prazo de 1 ano. Artigo 18:
S.A. - VVR. e Revita Engenharia S.A. ambas por Lucas Rodrigo Feltre - Diretor, Anrafel Vargas É vedado aos Diretores e aos procuradores da Companhia obrigar a mesma em negócios estranhos
Pereira da Silva - Diretor. Diretores Eleitos: Lucas Rodrigo Feltre - Diretor Presidente, Diego Nicoletti ao objeto social, bem como praticar atos de liberalidade em nome da mesma ou conceder avais,
- Diretor. Advogada: Sandra Molinero - OAB/SP nº 213.804. JUCESP - NIRE 3530050495-0 em ﬁanças e outras garantias que não sejam necessárias à consecução do objeto social, ressalvadas
21.06.2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
as garantias às sociedades de que a Companhia participe como sócia quotista ou acionista (direta
Anexo I - Estatuto Social - Capítulo 1º - Denominação, Objeto, Sede e Duração: ou indireta) e às sociedades pertencentes ao mesmo grupo empresarial da Companhia. Capítulo
Artigo 1: A Companhia tem a denominação de GLA - Gestão e Logística Ambiental S.A., 5º - Conselho Fiscal: Artigo 19: O Conselho Fiscal da Companhia é de caráter não permanente,
constituída sob a forma de sociedade anônima, e reger-se-á pelo presente Estatuto Social e pelas funcionando somente nos exercícios em que for instalado a pedido dos acionistas, composto por
disposições legais aplicáveis. Artigo 2: A Companhia tem por objeto social as seguintes atividades: 3 (três) membros efetivos e igual número de suplentes, ao qual competirão as atribuições previstas
(i) operação de estações de transferência de resíduos não-perigosos; (ii) transferência deﬁnitiva em lei. § único: A instalação e funcionamento do Conselho Fiscal obedecerão ao disposto no
de resíduos não-perigosos para os aterros sanitários; e (iii) locação de veículos, tratores, máquinas artigo 161 da Lei nº 6.404/76. Capítulo Sexto - Exercício Social e Demonstrações
e equipamentos em geral. Artigo 3: A Companhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo/SP, Financeiras: Artigo 20: O exercício social coincidirá com o ano calendário e terminará no dia
na Avenida Gonçalo Madeira, nº 400 FR, térreo, parte, Bairro Jaguaré, CEP 05348-000. § único: 31 de dezembro de cada ano, data em que serão levantados o balanço geral e os demais
A critério da Diretoria, a Companhia poderá abrir e extinguir ﬁliais ou quaisquer outros demonstrativos exigidos por lei, obrigatoriamente auditados por auditores independentes
estabelecimentos no país ou no exterior. Artigo 4: O prazo de duração da Companhia é registrados junto à Comissão de Valores Mobiliários. § 1º: Do lucro líquido serão deduzidas: (a)
indeterminado. Capítulo 2º - Capital Social: Artigo 5: O Capital Social totalmente subscrito uma parcela de 5%, destinada à constituição da reserva a que se refere o Artigo 193 da Lei nº
e integralizado, em moeda corrente nacional, é de R$ 1.000,00, dividido em 1.000 ações ordinárias 6.404/76; (b) uma parcela destinada à formação de reservas para contingências, caso necessário,
nominativas, sem valor nominal. § único: Cada ação ordinária dará direito a um voto nas na forma do Artigo 195 da Lei nº 6.404/76; e (c) uma parcela destinada ao pagamento do dividendo
deliberações das Assembleias Gerais. Artigo 6: A propriedade de ações presumir-se-á pela obrigatório, equivalente a 25% do lucro líquido, nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76. § 2º:
inscrição do nome do acionista no livro de “Registro de Ações Nominativas”. Qualquer transferência O saldo remanescente ﬁcará à disposição da Assembleia Geral, à qual caberá deliberar sobre a
de ações será feita por meio da assinatura do respectivo termo no livro de “Registro de Transferência sua destinação, observada a legislação aplicável. § 3º: A Companhia poderá levantar balanços
de Ações Nominativas”. Artigo 7: Mediante solicitação de qualquer dos acionistas, a Companhia semestrais ou, ainda, correspondentes a períodos menores, e declarar, por deliberação da
deverá emitir certiﬁcados de ações. Os certiﬁcados de ações da Companhia deverão ser assinados Assembleia Geral, dividendos à conta do lucro apurado nesses balanços, observadas as disposições
pelo Diretor Presidente, em conjunto com outro diretor, ou em conjunto com um procurador legais aplicáveis, os quais poderão ser imputados ao dividendo mínimo obrigatório acima referido.
constituído nos termos do artigo 17 deste Estatuto. Capítulo 3º - Assembleia Geral: Artigo § 4º: A Assembleia Geral poderá, também, declarar dividendos à conta de lucros acumulados ou
8: A Assembleia Geral reunir-se-á na sede social: (a) ordinariamente, dentro dos quatro meses de reservas de lucros existentes no último balanço anual. § 5º: Por deliberação da Assembleia
subsequentes ao término do exercício social, para: (i) tomar as contas dos administradores e Geral, poderão ser pagos juros sobre o capital próprio, imputando-se o valor dos juros pagos ou
examinar e votar as demonstrações ﬁnanceiras do exercício social anterior; (ii) deliberar sobre a creditados ao valor do dividendo obrigatório, com base na legislação aplicável. Artigo 22: Salvo
destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; (iii) eleger os membros a deliberação em contrário da Assembleia Geral, o dividendo será pago no prazo de 60 dias da
da Diretoria, quando for o caso, e ﬁxar a respectiva remuneração, de forma global ou individual; data em que for declarado. Capítulo Sétimo - Do Juízo Arbitral: Artigo 23: A Companhia,
e (b) extraordinariamente, sempre que os interesses sociais da Companhia o exigirem. Artigo seus acionistas, administradores e os membros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio
9: A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria, representada por seu Diretor Presidente, de arbitragem, toda e qualquer disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada
com antecedência mínima de 8 (oito) dias, observadas as demais disposições legais pertinentes, ou oriunda, em especial, da aplicação, validade, eﬁcácia, interpretação, violação e seus efeitos,
e será presidida pelo Diretor Presidente, o qual convidará alguém, dentre os presentes, para das disposições contidas na Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e no Estatuto Social da Companhia.
secretariar os trabalhos. No caso de ausência do Diretor Presidente, a Assembleia Geral será § Único: Sem prejuízo da validade da cláusula arbitral, qualquer das partes do procedimento
presidida pelo acionista que na ocasião for escolhido por maioria de votos dos presentes e arbitral tem o direito de recorrer ao Poder Judiciário com o objetivo de, se e quando necessário,
secretariadas por quem ele indicar. Artigo 10: Os acionistas poderão fazer-se representar nas requerer as medidas cautelares de proteção de direitos, em procedimento arbitral instituído ou
Assembleias Gerais por procurador constituído há menos de um ano, que seja acionista, ainda não instituído, sendo que, tão-logo qualquer medida dessa natureza seja-lhe concedida, a
administrador da Companhia, advogado ou instituição ﬁnanceira, desde que o respectivo competência para a decisão de mérito deve ser imediatamente restituída ao tribunal arbitral
instrumento de procuração tenha sido depositado na sede social em até, no máximo, vinte e instituído ou a ser instituído. Capítulo Oitavo - Liquidação: Artigo 24: A Companhia entrará
quatro horas antes da realização da Assembleia Geral. Artigo 11: Ressalvadas as exceções em liquidação nos casos previstos em lei, ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá
previstas na Lei nº 6.404/76, a Assembleia Geral instalar-se-á em primeira convocação com a a forma da liquidação e, se for o caso, instalará o Conselho Fiscal para o período da liquidação,
presença de acionistas que representem, no mínimo, um quarto do capital social com direito de elegendo seus membros e ﬁxando-lhes as respectivas remunerações. Capítulo Nono voto e, em segunda convocação, instalar-se-á com qualquer número. Artigo 12: Ressalvadas as Disposições Gerais: Artigo 25: Por deliberação da Assembleia Geral, a Companhia poderá
exceções legais, as deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria dos votos dos transformar-se em outro tipo de sociedade, desde que para isso haja o voto favorável da
acionistas presentes à Assembleia Geral. Capítulo 4º - Administração: Artigo 13: A unanimidade dos acionistas. Artigo 26: A Sociedade deverá observar os acordos de acionistas
Companhia será administrada por uma Diretoria composta por até 3 membros, eleitos e destituíveis arquivados em sua sede, devendo a Diretoria abster-se de lançar transferências de ações e o
a qualquer tempo pela Assembleia Geral, com mandato de 2 anos, sendo permitida a reeleição. Presidente da Assembleia Geral abster-se de computar votos contrários aos seus termos, de acordo
Um dos diretores terá a designação de Diretor Presidente, devendo a designação dos demais com o artigo 118 da Lei 6.404/76, conforme alterada. Artigo 27: Os casos omissos neste Estatuto
diretores, se eleitos, ser determinada na Assembleia Geral que os eleger. § 1º - Os administradores serão regulados pela Lei nº 6.404/76, conforme alterada, e demais normas legais pertinentes.
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CNPJ: 60.881.299-0001-62
Demonstrações Financeiras para o exercício findo em 31/03/2018 e de 2017 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro líquido (prejuízo) por ação)
Relatório da Diretoria: Srs. Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos à V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31/03/2018, compostas pelo Balanço Patrimonial,
Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Notas Explicativas. Jandira, 24 de julho de 2018.
A Diretoria
Adiantamento Reserva Reserva Reserva
Lucros Total do
Balanços Patrimoniais
31/03/18 31/03/17 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital
para
futuro
aude
de
de
reava(prejuízos)
patrimônio
68.507 75.567
Ativo/Circulante
social mento de capital lucros capital liação acumulados
líquido
Caixa e equivalentes de caixa
14.808 21.865
41.000
19.500
–
–
550
(50.232)
10.818
Contas a receber de clientes
30.019 27.001 Saldos em 31/03/2016
19.500
(19.500)
–
–
–
–
–
Estoques
4.712 3.603 Integralização do AFAC ao capital social
Redução
do
capital
social
com
a
absorção
de
prejuizos
acumulados
(46.829)
–
–
–
–
46.829
–
Impostos a recuperar
2.988 8.856
–
–
–
–
–
6.255
6.255
15.980 14.242 Lucro Líquido do exercício
Outros créditos
–
–
–
143
–
(143)
–
Não circulante
65.308 24.185 Reserva legal
–
–
–
–
(240)
240
–
Outros créditos
7.741 10.950 Realização de reserva de reavaliação
Reserva
de
lucros
–
–
2.949
(2.949)
–
Investimentos
42.857
–
–
–
–
–
82
–
82
Imobilizado
8.310 6.835 Imposto de renda e contribuição social diferidos
Intangível
6.400 6.400 Saldos em 31/03/2017
13.671
– 2.949
143
392
–
17.155
133.815 99.752 Lucro líquido do exercício
Total do Ativo
–
–
–
–
–
4.974
4.974
–
–
–
249
–
(249)
–
43.426 38.901 Reserva legal
Passivo e patrimônio líquido/Circulante
–
–
–
–
(140)
140
–
Fornecedores
16.608 15.626 Realização de reserva de reavaliação
–
– 4.368
–
–
(4.368)
–
Empréstimos e financiamentos
20.187 18.467 Reserva de lucros
–
–
–
–
–
(497)
(497)
Obrigações tributárias
1.793 2.950 Dividendos a distribuir
–
–
–
–
48
–
48
4.838 1.858 Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outras obrigações
13.671
– 7.317
392
300
–
21.680
Não circulante
68.709 43.696 Saldos em 31/03/2018
Empréstimos e financiamentos
64.066 41.236
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
31/03/18 31/03/17 Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 15.244 17.365
Obrigações tributárias
461 1.633 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Imposto de renda e contribuição social diferidos
154
202 Lucro líquido (prejuízo) do exercício
4.974 6.255 Caixa proveniente de alienação de imobilizado
5
163
Outras obrigações
4.028
625 Ajustes para reconciliar o lucro líquido (prejuízo) do exercício
–
Aquisição de controlada
(36.555)
21.680 17.155 com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:
Patrimônio Líquido (Passivo a Descoberto)
Aquisição de imobilizado
(2.131) (575)
Capital social
13.671 13.672 Depreciação e amortização
1.929
761 Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (38.681) (412)
Reserva de reavaliação
300
391 Resultado de equivalência patrimonial
(2.540)
26 Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Reserva legal
392
143 Juros sobre empréstimos
8.170
731 Captação (pagamento) de empréstimos e financiamentos 62.000 (8.392)
7.317 2.949 (Aumento) redução nos ativos operacionais: Estoques (1.109)
Lucros (prejuízos) acumulados
(45.620)
–
307 Adiantamento para futuro aumento de capital
133.815 99.752 Contas a receber de clientes
Total do passivo e patrimônio líquido
(3.018)
830 Caixa líquido aplicado nas atividades
16.380 (8.392)
5.868 8.100 de financiamento
Demonstrações do Resultado
31/03/18 31/03/17 Impostos a recuperar
1.472 1.342 Aumento (redução) líquido em caixa
Receita líquida de vendas
127.535 133.990 Outros créditos
e equivalentes de caixa
(7.057) 8.561
(64.544) (72.069) Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Custo das vendas
21.865 13.304
(1.132) (1.474) Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Lucro bruto
62.991 61.921 Obrigações tributárias
14.808 21.865
(39)
174 Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
Receitas (despesas) operacionais/Com vendas
(19.202) (18.248) Obrigações trabalhistas e previdenciárias
982
196 Aumento (redução) líquido em caixa
Gerais e administrativas
(18.588) (17.223) Fornecedores
(7.057) 8.561
(313)
117 e equivalentes de caixa
Outras receitas operacionais líquidas
669
32 Outras obrigações
2.540
(26) foi alterado para 31 de março de cada ano. O exercício social corrente aumentam a vida útil do ativo são reconhecidos como despesa, quando
Resultado da equivalência patrimonial
Lucro operacional antes do resultado financeiro
28.410 26.456 compreende o período de 1º/04/17 a 31/03/18. 2.2. Declaração de incorridos. 2.7. Intangível: Representado por marcas e patentes sem vida
Resultado Financeiro
(21.185) (16.563) conformidade: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão útil definida adquiridas em combinações de negócios. 2.8. Investimentos:
Lucro (prejuízo) antes do IRPJ e da CSLL
7.225 9.893 sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas Os investimentos em controladas são avaliados pelo método da equivalência
Imposto de Renda E Contribuição Social
(2.251) (3.638) no Brasil. 2.3. Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de patrimonial. Em 31/03/18, a Companhia detém 99% do capital social da
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
4.974 6.255 caixa e depósitos bancários à vista e investimentos temporários de curto empresa Armazém 47 Distribuidora Ltda e 99,99% do capital social da
Lucro líquido (prejuízo) do exercício por ação - R$
0,26
17 prazo, com até 90 dias da data da aplicação, e com risco insignificante de empresa Da Ilha - Comércio de Álcool Ltda. 2.9. Passivos circulantes e
Notas Explicativas
mudança de valor. 2.4. Contas a receber de clientes e estimativa de não circulantes: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis,
1. Contexto Operacional: A Companhia Nacional de Álcool (“Companhia”) provisão para créditos de liquidação duvidosa: Registradas e mantidas acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das
é uma empresa constituída na forma de sociedade anônima de capital pelo valor nominal dos títulos decorrentes das vendas de produtos. A variações monetárias e cambiais incorridos até as datas de encerramento
fechado, com sede na cidade de Barueri, SP. A Companhia está envolvida avaliação do risco de realização dos créditos e, quando aplicável, da das demonstrações financeiras, sendo essas variações registradas na
primariamente na industrialização, comercialização e distribuição para o necessidade de constituição de provisão para créditos de liquidação demonstração do resultado. 2.10. Patrimônio Líquido: Em 31/03/18, o
varejo de produtos de higiene, limpeza e cosméticos. 2. Resumo das duvidosa é feita com base em análise individual dos valores a receber. 2.5. capital social no montante de R$13.671, totalmente integralizado, está
Principais Práticas Contábeis: 2.1. Base de Elaboração: De acordo com Estoques: Avaliados pelo custo médio de aquisição, ajustado ao valor de representado por 19.503.848 ações ordinárias sem valor nominal,
o estatuto social da Companhia, o exercício fiscal compreende o período de mercado e das eventuais perdas, quando aplicável. 2.6. Imobilizado: pertencentes ao Grupo MPR Participações S.A.
1º de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. Até 2014 foram preparadas Registrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido das respectivas
A Diretoria
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de cada ano, compreendendo depreciações acumuladas calculadas pelo método linear com base nas
o período de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Para 2015, o exercício social vidas úteis estimadas dos bens. Gastos com reparos e manutenção que não Contadora: Angela Maria Lacroce Coniaric (CRC/1SP106.724/O-4)

Es e documen o o ass nado d g a men e po Jo na Emp esas e Negóc os L da Pa a ve

Companhia Nacional de Álcool

