São Paulo, sábado a segunda-feira, 25 a 27 de agosto de 2018
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CNPJ/MF nº 65.645.137/0001-49
Relatório da Administração
A Diretoria da Dascam Corretora de Câmbio Ltda., em cumprimento às disposições legais, apresenta as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 30 de junho de 2018 e 2017, bem como o Relatório dos Auditores Independentes.
São Paulo, 31 de julho de 2018. A Diretoria
Balanços Patrimoniais encerrados em 30 de junho de 2018 e 2017 (Valores em R$ mil)
Demonstração dos Resultados (Valores em R$ mil)
1º Sem. 18 1º Sem. 17
NE 30/06/18 30/06/17 Passivo
NE 30/06/18 30/06/17
Ativo
52
133
3.756
3.458 Circulante
833
792 Receitas de Intermediação Financeira
Circulante
52
133
833
792 Resultado de operações com títulos e valores mobiliários
Disponibilidades
3.h
246
55 Outras Obrigações
5
57
(42)
2.142
2.333 Fiscais e previdenciárias
287
181 Despesas da Intermediação Financeira
TVM e Instrumentos Financeiros Derivativos
4
57
(42)
Carteira própria
2.142
2.333 Diversas
546
611 Provisão para créditos de liquidação duvidosa
109
91
1.311
1.005 Patrimônio Líquido
3.128
2.873 Resultado Bruto da Intermediação Financeira
Outros Créditos
477
(689)
1.659
1.659 Outras Receitas/Despesas Operacionais
Rendas a receber
5
1.170
978 Capital:
6.a
Receitas
de
prestação
de
serviços
4.178
3.359
1.659
1.659
Diversos
5
184
93 De Domiciliados no país
(1.961)
(2.405)
1.036
1.812 Despesas de pessoal
(Provisão para outros créditos liq. duvidosa)
3.g
(43)
(66) Reservas de lucros
(1.270)
(1.265)
57
65 Lucros ou (prejuízos) acumulados
433
(598) Outras despesas administrativas
Outros Valores e Bens
(415)
(342)
3.961
3.665 Despesas tributárias
Despesas antecipadas
57
65 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
Outras receitas operacionais
4
5
205
207
Não Circulante
Demonstrações
das
Mutações
do
Patrimônio
Líquido
(Valores
em
R$
mil)
Outras despesas operacionais
(59)
(41)
1
–
Investimentos
Semestre de 01/01/2018 a 30/06/2018 Resultado Operacional
586
(598)
Outros investimentos
1
–
Reservas
Lucros ou
Resultado antes da Tributação s/ o Lucro e Participações 586
(598)
167
162
Imobilizado de Uso
3.b
Capital Especiais
Prejuízos
Imposto de Renda e Contribuição Social
(153)
–
Outras imobilizações de uso
1.067
1.021
(79)
–
Realizado de Lucros Acumulados Total Provisão para imposto de renda
(Depreciações acumuladas)
(900)
(859)
(74)
–
37
45 Saldos no início em 01/01/2018
Intangível
3.b
1.659
1.036
– 2.695 Provisão para contribuição Social
433
(598)
Ativos Intangíveis
100
92 Lucro líquido/(prejuízo) do semestre
–
–
433 433 Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício/Semestre
1.659.000 1.659.000
(63)
(47) Saldos no fim em 30/06/2018
(Amortização acumulada)
1.659
1.036
433 3.128 Nº de cotas
0,26
-0,36
3.961
3.665 Mutações do Semestre:
Total do Ativo
–
–
433 433 Lucro/(Prejuízo) por cota R$
Demonstração do Resultado Abrangente (Valores em R$ mil)
Semestre de 01/01/2017 a 30/06/2017
Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis
Reservas
Lucros ou
Demonstração do Resultado Abrangente
1º Sem. 18 1º Sem. 17
em 30 de junho de 2018 e 2017 (Valores em R$ mil)
Capital Especiais
Prejuízos
433
(598)
Resultado do Semestre/Exercício
1. Contexto Operacional – De acordo com a AGOE realizada no dia 28 de abril
Realizado
de
Lucros
Acumulados
Total
433
(598)
Resultado
Abrangente
Total
de 2.006, os sócios aprovaram a transformação do tipo societário de sociedade
Saldos
no
início
do
em
01/01/2017
1.659
1.812
–
3.471
por ações para sociedade empresária limitada, sob a denominação social de
–
–
(598) (598) Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto (Valores em R$ mil)
Dascam Corretora de Câmbio Ltda., devidamente homologada pelo Banco Lucro líquido/(prejuízo) do semestre
1º Sem. 18 1º Sem. 17
1.659
1.812
(598) 2.873 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Central do Brasil em 31 de agosto de 2006. A Sociedade tem por objeto social Saldos no fim em 30/06/2017
433
(598)
–
–
(598) (598) Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício
a intermediação em operações de câmbio e a prática de operações no mercado Mutações do Semestre:
Depreciações e amortizações
29
28
de câmbio de taxas flutuantes, de conformidade com a legislação vigente e insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela Corretora para Provisão para créditos de liquidação duvidosa
–
42
regulamentações pertinentes do Banco Central do Brasil.
gerenciamento de seus compromissos de curto prazo:
153
–
Provisão de impostos no resultado
2. Apresentação das Demonstrações Contábeis – As demonstrações contábeis Caixa e Equivalentes de Caixa
30/06/2018 30/06/2017
615
(528)
foram preparadas de acordo com as disposições contidas na Lei das S/A, com os Disponibilidades
246
55 Variação de Ativos e Obrigações
(414)
504
critérios estabelecidos pelo Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Caixa
2
2 (Aum.) red. em TVM e instrum. financeiros derivativos
(368)
285
Nacional – COSIF, do Banco Central do Brasil, e elaboradas de acordo com os prin- Depósitos bancários
244
53 (Aumento) redução de outros créditos
(163)
3
cípios de contabilidade emanados da “legislação societária”. Estas informações 4. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos – a) (Aumento) redução de outros valores e bens
2
15
contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Corretora em 31 de julho de 2018. Os títulos e valores mobiliários classificados como disponíveis para a venda Aumento (redução) em outras obrigações
115
201
3. Resumo das Principais Práticas Contábeis – a) Títulos e Valores Mobiliários estão abaixo compostos:
Caixa líquido prov. das atividades operacionais
201
(24)
30/06/2018 30/06/2017 Fluxos de caixa das atividades de investimento
e Instrumentos Financeiros Derivativos: A Corretora adotou como estratégia de
2.142
2.333 Inversões em: Investimentos
atuação adquirir títulos e valores mobiliários com o propósito de serem negociados Carteira Própria – livres
(1)
–
2.142
2.333 Imobilizado de uso
de forma ativa e freqüente. b) Imobilizado de Uso/Intangível: O imobilizado Cotas de Fundos de Investimento
(38)
(23)
de uso está contabilizado ao custo de aquisição, e a depreciação é calculada b) Instrumentos financeiros derivativos: Nos semestres encerrados em 30 de junho Intangível
(8)
–
pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil e de 2018 e 2017, não havia operações com instrumentos financeiros derivativos. Caixa líquido usado nas atividades de investimento
(47)
(23)
econômica dos bens e, segundo parâmetros estabelecidos pela legislação tribu- 5. Composição de Saldos Relevantes
154
(47)
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa
30/06/2018 30/06/2017 Caixa e equivalentes de caixa:
tária sendo: 10% a.a. p/ Moveis e Equipamentos de Uso, Instalações, Sistemas Ativo Circulante
Comunicação-Equipamentos e 20% a.a. para Sistemas de Processamento de Outros Créditos
No início do semestre/exercício
92
102
1.170
978 No fim do semestre/exercício
Rendas
a
Receber
Dados. O intangível está representado por Desenvolvimento de Sistemas Informa246
55
1.170
978
tizados, sendo amortizados a alíquota de 20% a.a. c) Apuração de Resultados: Corretagens de Câmbio a receber
184
93 nº 4.557 de 23/02/2017 do Banco Central do Brasil, a instituição, adotou uma
O regime de apuração do resultado é o de competência. d) Ativo e Passivo Diversos
17
35 política de gerenciamento de capital que constitui um conjunto de princípios,
Circulante, Realizável e Exigível a Longo Prazo: São demonstrados pelos Adiantamentos e antecipações salariais
167
58 procedimentos e instrumentos que asseguram a adequação de capital da instivalores de realização e liquidação, respectivamente, e contemplam as variações Imposto de Renda a Compensar
tuição de forma tempestiva, abrangente e compatível com os riscos incorridos
monetárias, bem como os rendimentos e encargos auferidos ou incorridos até Passivo Circulante
Outras
Obrigações
pela instituição de acordo com a natureza e complexidade dos produtos e serviços
a data do balanço, reconhecidos em base “pró rata” dia. e) Contingências: Os
287
181 oferecidos a seus clientes.
passivos contingentes são reconhecidos quando, baseado na opinião de asses- Fiscais e previdenciárias
100
– 10. Gestão de Riscos Operacionais – O gerenciamento de riscos operacionais é
sores jurídicos, for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial Impostos e contribuições sobre lucro
187
181 efetuado por meio da avaliação de novos produtos e operações, monitoração de
ou administrativa, gerando uma provável saída de recursos para a liquidação das Impostos e contribuições a recolher
546
611 processos, definição de indicadores de riscos e mensuração quantitativa de perdas
obrigações e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente Diversas
523
599 operacionais, permitindo o estabelecimento de uma cultura sólida no que se refere
segurança. Os ativos contingentes são reconhecidos quando a administração Provisões p/pagamentos a efetuar
23
12 à importância da monitoração e mitigação dos riscos operacionais. Considerandopossui total controle da situação ou quando há garantias reais ou decisões judiciais Credores Diversos País
favoráveis, sobre as quais não cabem mais recursos. f) Provisões para Imposto 6. Patrimônio Líquido – a) Capital Social: O capital social de R$ 1.659 está -se a natureza e a complexidade dos produtos, serviços, atividades, processos
representado
por
1.659.000
cotas,
totalmente
subscritas
e
integralizadas
na e sistemas da instituição, a estrutura implantada atende satisfatoriamente aos
de Renda e Contribuição Social: A provisão para o imposto de renda é constituída
à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10% sobre os data do balanço, por quotistas domiciliados no país. b) Reservas de Lucros: A requisitos da Resolução nº 4.557 de 23/02/2017 do Banco Central do Brasil.
11. Gestão de Riscos de Mercado – O gerenciamento do risco de mercado e
lucros que excederem R$ 240 no ano. A provisão para contribuição social está destinação dos lucros é realizada no encerramento do exercício social.
sendo calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajustes determinados pela 7. Remuneração do Capital Próprio – Nos semestres encerrados em 30 de liquidez é efetuado periodicamente por intermédio do monitoramento dos níveis
junho
de
2018
e
2017
não
foram
pagos
juros
sobre
o
capital
próprio,
conforme
de exposição frente aos limites estabelecidos. A Instituição, considerando sua
legislação fiscal. g) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa: Com base
atividade específica e respectivo contexto operacional implantou estrutura de
na análise das operações em aberto, dos riscos específicos e globais da carteira, faculta o artigo 9º da Lei 9249/95.
8.
Contingências
–
As
declarações
de
renda
dos
últimos
cinco
exercícios
estão
gerenciamento de risco de mercado que atende satisfatoriamente às exigências
bem como as diretrizes do Banco Central do Brasil (Art. 6º da Resolução nº 2.682
sujeitas
à
revisão
e
apuração
pelas
autoridades
fiscais.
Outros
impostos
e
conda Resolução nº 4.557 de 23/02/2017 do Banco Central do Brasil.
de 21/12/1999), a provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída
no montante de R$ 43 (R$ 66 em 2017), referentes a clientes inadimplentes tribuições permanecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes 12. Ouvidoria – O componente organizacional de ouvidoria encontra-se em
por períodos variáveis de tempo.
funcionamento e a sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio
inscritos na rubrica Corretagens de Câmbio a Receber. h) Caixa e Equivalentes
9. Gerenciamento da Estrutura de Capital – Visando o atendimento à Resolução da Resolução CMN nº 4.433, de 23 de julho de 2015 do Banco Central do Brasil.
de Caixa: Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades
Diretoria
Contador
em moeda nacional e aplicações em renda fixa, cujo vencimento das operações
Sergio Luiz Bastos Brotto – Diretor
Reinaldo Dantas – CRC 1SP 110.330/O-6
na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam risco
Ilmos. Senhores – Diretores e Cotistas da
Dascam Corretora de Câmbio Ltda. – São Paulo SP
Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da Dascam Corretora de
Câmbio Ltda. (“Corretora”) que compreendem o balanço patrimonial em 30 de
junho de 2018 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa correspondente semestre findo naquela
data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas
explicativas. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas acima
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Dascam Corretora de Câmbio Ltda. em 30 de junho de
2018, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa correspondente
semestre findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil – Bacen. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com
as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”.
Somos independentes em relação à Corretora, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal 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. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis
e o relatório do auditor: A administração da Corretora é responsável por essas
outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião
sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em
conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a
de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção

Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato.
Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração
e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração da Corretora
é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações
Contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil – Bacen e pelos
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração
de 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 de a Corretora
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a
Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Corretora são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela
auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir
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 perspectiva 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 auditoria, 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

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 04/09/2018 às 08h55/2º Público Leilão: 06/09/2018 às 12h00
HENRI ZYLBERSTAJN , leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Rua Tenente Negrão, 140, 3° andar, CEP: 04530030, São Paulo/SP, autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial , nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar c om Sistema de Financiamento Imobiliário, o
seguinte imóvel urbano: Apartamento tipo n° 208, localizado no 2° andar ou pavimento do Edifício Home Boutique Brooklin, situado na Avenida
Portugal, n° 1278, na Vila Cordeiro, Bairro Brooklin Paulista, 30° Subdistrito Ibirapuera, com área privativa coberta de 67,000m²; a área comum
de 59,739m², (sendo 52,043m², de área comum coberta e 7,696m², de área comum descoberta), e a área total de 126,739m², equivalente a
uma fração ideal de 0,007088 no terreno e nas partes de propriedade e uso comum do condomínio; com direito a 01 (uma) vaga indeterminada
na garagem coletiva do condomínio, com capacidade para apenas 01 (um) veículo de passeio de pequeno porte. Cadastro na Municipalidade
VREQ,PyYHOGHYLGDPHQWHPDWULFXODGRVREQGR2¿FLDOGH5HJLVWURGHLPyYHLVGD&RPDUFDGH6mR3DXOR63
1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 840.198,84 (Oitocentos e Quarenta Mil, Cento e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Quatro
Centavos); 2º leilão: R$ 706.488,23 (Setecentos e Seis Mil, Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos) .
O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de
transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel
será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupa ç ã o a cargo do arrematante, nos termos
do art. 30 da lei 9.514/97. Fica o Fiduciante MAURO RICARDO PONTES, CPF nº 048.524.498-56, RG nº 3.024.318-8-SSP/PR,
intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A
do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em)
o imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo
valor da dívida, acrescida dos encargos, despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27,
da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados
deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo atra v é s d o s i t e www.sold.com.br.
1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 1119846-29.2016.8.26.0100 (USUC 1310) A Doutora Aline Aparecida de
Miranda, MM. Juiza de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de
SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Marlene Ivete Bonfily Mourão, ajuizou ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de
domínio sobre a unidade autônoma consistente no apartamento nº 413 do tipo Duplex, localizado no 7º e
8º andares do Condomínio Paço do Trianon, situado na Praça Alexandre de Gusmão, nº 95, esquina com
a Alameda Jaú 17º Subdistrito Bela Vista - São Paulo SP, possui a área privativa de 53,41 m², área
comum de 57,15 m², e a área total de 110,67 m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,5689% do
terreno e partes e coisas de uso comuns e o direito ao uso de uma vaga na garagem localizada
indistintamente no 1º e 2º subsolos, em lugar indeterminado em qualquer um dos pavimentos a ela
destinados, sujeito a atuação de manobrista, contribuinte nº 009.058.0634-4, alegando posse mansa e
pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos
supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 20 dias,
contestem o feito. 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.

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 de 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 falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião
sobre a eficácia dos controles internos da Corretora. • 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 administração, 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 Corretora. 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 inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Corretora não
mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral,
a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações
e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais de deficiências significativas nos
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

www.agenda-empresario.
www.agenda-empresario.com.br

• • •

São Paulo, 07 de agosto de 2018.
Veneziani Auditores Independentes – CRC 2SP 137.44/O-1
Sidney Rey Veneziani – Contador CRC 1SP 061.028/O-1
Valdecir de Oliveira – Contador CRC 1SP 174.801/O-1

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão:04/09/2018 às 11h00/2º Público Leilão: 06/09/2018 às 12h30
HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial – mat. Jucesp n° 1014, com escritório à Rua Tenente Negrão, 140, 3° andar, CEP: 04530-030,
São Paulo/SP, autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial,
nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar c om Sistema de Financiamento Imobiliário, o seguinte imóvel urbano: (MATRÍCULA: 126.161) - IMÓVEL: O apartamento n° 91, localizado no 9° andar do n° 67, Jd. Concórdia, no 3° subdistrito - Penha
de França, possuindo a área útil de 257,46m², área comum de 205,9656m² área total construída de 463,4256m², correspondendo-lhe a fração
LGHDOQRWHUUHQRHGHPDLVFRLVDVHPFRPXPGRHGL¿FLRHP,PyYHOGHYLGDPHQWHPDWULFXODGRVREQGRFDUWyULRGR2ItFLR
de registro de imóveis da cidade de São Paulo/SP; (MATRÍCULA: 126.162) - IMÓVEL: A vaga n° 09, situado no 1° subsolo do Edifício Sangrila,
situado da Rua Antônio Lobo, n° 67, Jardim Concordia, com área útil de 11,05m², área comum de 6,63515m², e área total de 17,68515m²,
FRUUHVSRQGHQGROKHDIUDomRLGHDOGHGRWHUUHQRHGHPDLVFRLVDVGHXVRFRPXPGRFRQGRPtQLR,PyYHOGHYLGDPHQWHPDWULFXODGRVREQ
126.162 do cartório do 12º Ofício de registro de imóveis da cidade de São Paulo/SP; (MATRÍCULA: 126.163) - IMÓVEL: A Vaga n° 23, situada
no 1° subsolo do Edifício Shangrila, situado da Rua Antônio Lobo, n° 67, Jardim Concordia, com área útil de 11,05m², área comum de 6,63515m²,
HiUHDWRWDOGHPðFRUUHVSRQGHQGROKHDIUDomRLGHDOGHGRWHUUHQRHGHPDLVFRLVDVGHXVRFRPXPGRFRQGRPtQLR,PyYHO
devidamente matriculado sob nº 126.163 do cartório do 12º Ofício de registro de imóveis da cidade de São Paulo/SP; (MATRÍCULA: 126.164)
- IMÓVEL: A vaga n° 24, situada no 1° subsolo do Edifício Shangrila, situado da Rua Antônio Lobo, n° 67, Jadim Concordia, com área útil de
PðiUHDFRPXPGHPðHiUHDWRWDOGHPðFRUUHVSRQGHQGROKHDIUDomRLGHDOGHGRWHUUHQRHGHPDLVFRLVDVGH
uso comum do condomínio. Imóvel devidamente matriculado sob nº 126.164 do cartório do 12º Ofício de registro de imóveis da cidade de São
Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$ 1.138.851,67 (Um Milhão, Cento e Trinta e Oito Mil, Oitocentos e Cinquenta e Um
Reais e Sessenta e Sete Centavos); 2º leilão: R$752.671,86 (Setecentos e Cinquenta e Dois Mil, Seiscentos e Setenta e Um
Reais e Oitenta e Seis Centavos), 2DUUHPDWDQWHSDJDUijYLVWDRYDORUGDDUUHPDWDomRGHFRPLVVmRGROHLORHLURHDUFDUiFRP
despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da
data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo
do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Fica(m) o(s) Fiduciante(s) STYROBIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – ME, CNPJ
sob o nº 09.314.422/0001-06, representada por seu(s) sócio(s) administrador(es) MARIA BEATRIZ DE BARRAS, CPF nº 130.431.548-78,
RG nº 23.408.400-5-SSP/SP e o Devedor Solidário ANTÔNIO SÉRGIO DE BARRAS, CPF nº 758.888.238-72, RG nº 8.004.531-SSP/SP
LQWLPDGR V GDGDWDGRVOHLO}HVSHORSUHVHQWHHGLWDO2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V QDIRUPDGRSDUiJUDIR$
do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante corUHVSRQGrQFLDGLULJLGDDRVHQGHUHoRVFRQVWDQWHVGRFRQWUDWRLQFOXVLYHDRHQGHUHoRHOHWU{QLFRSRGHQGRR V ¿GXFLDQWH V UHDGTXLULU HP 
RLPyYHOHQWUHJXHHPJDUDQWLD¿GXFLiULDVHPFRQFRUUrQFLDGHWHUFHLURVH[HUFHQGRRVHXGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDHPRXOHLOmRSHOR
YDORUGDGtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDUJRVGHVSHVDVHFRPLVVmRGHGR/HLORHLURFRQIRUPHHVWDEHOHFLGRQRSDUiJUDIR%GRDUWLJR
da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham efetuado lances para o respe ctivo lote do leilão. Leilão online, os interessados
deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.sold.com.br.

netjen@netjen.com.br

3ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional I - Santana. SENTENÇA. Processo: 100449908.2017. 8.26.0004 - Juíza de Direito: DRA. VIRGÍNIA MARIA SAMPAIO TRUFFI VISTOS. Ante o
exposto decreto a interdição de DAGUIMAR FRAGA VIEIRA, declarando-o incapaz de exercer
pessoalmente os atos da vida civil abaixo indicados, na forma dos artigos 4º, inciso III, 1.767, inciso I e
artigo 1.772, todos do Código Civil, nomeando curador o Sr. EGMAR RIITANO FRAGA, considerandose compromissado, independentemente de assinatura de termo. Em consequência, JULGO EXTINTO o
presente feito com fundamento no inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil. Ficam, aqui,
estipuladas as restrições impostas ao requerido: “Não poderá assumir, por si só, empréstimos,
conciliar, dar quitação, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, praticar atos que não sejam
de mera administração.”. Deixo de determinar a especialização de hipoteca legal, considerando que,
apesar do interditando possuir bens imóveis e usufruir de benefício previdenciário, a renda alcançada,
presumivelmente, é absorvida totalmente com sua manutenção. Ademais a curatela já acarretará
razoáveis ônus de guarda, sustento e orientação. Em obediência ao disposto no artigo 755, do Código
de Processo Civil e artigo 9, inciso III do Código Civil, inscreva-se a presente no Registro Civil e publiquese pela imprensa local e pelo órgão oficial por três vezes, com intervalos de (10) dez dias. ESTA
SENTENÇA SERVIRÁ COMO EDITAL, publicado o dispositivo dela pela imprensa local por uma (01)
vez e pelo órgão oficial por três (03) vezes, com intervalo de dez (10) dias.

Para veiculação de seus Balanços, Atas, Editais e Leilões
neste jornal, consulte sua agência de conﬁança, ou ligue para
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INFORMAÇÕES PARA O E-SOCIAL
Empresas inativas, paralisadas, sem Movimento, Mei sem empregados, Produtor Rural (Pessoa Física) sem empregados, devem ser
enviados nessa primeira fase do E-Social nos eventos S-1000 a
S-1080? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
MENOR APRENDIZ TEM DIREITO A RECEBER SEGURO DESEMPREGO
NO ENCERRAMENTO DO CONTRATO?
Ao adolescente aprendiz, maior de quatorze anos, são assegurados
os direitos trabalhistas e previdenciários, no entanto, se o motivo da
cessação do contrato for em razão da cessação da atividade empresarial,
falecimento do empregador constituído em empresa individual e falência da empresa, daí terá direito ao seguro-desemprego, todavia, exige-se a comprovação dos requisitos ao benefício “seguro desemprego”.
GUARDA DE MENOR
Funcionária recebeu termo judicial de guarda de menor, terá direito a
licença maternidade? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
CONTRATAÇÃO PARA JORNADA DE 12X36
Na contratação de funcionário na escala de 12x36, poderá fazer hora
extra. Trabalho no domingo e feriados é considerado hora extra. Pode
ser contrato por safra nessa modalidade? Saiba mais acessando a
íntegra do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].
EMPRESA PODE DEMITIR FUNCIONÁRIO APÓS TER ASSINADO O
AVISO DE FÉRIAS, COMO PROCEDER?
Não existe nenhum impedimento legal para o empregador
rescindir o contrato de trabalho com empregado que tenha
sido comunicado de suas férias, ainda que as mesmas estejam
agendadas para uma semana após a rescisão contratual. E como
não existe nenhuma restrição constante em documento coletivo,
a empresa poderá desligar o colaborador sem qualquer problema.
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50 a 60% dos pacientes. A neurite ótica pode
ser o primeiro sintoma, como também uma
manifestação posterior da doença”, explica
a neuroftalmologista Dra. Marcela Barreira,
Chefe do Setor de Neuroftalmologia do Banco
de Olhos de Sorocaba.
Dra. Marcela afirma que cerca de 50% das
pessoas que apresentam uma crise isolada
de neurite ótica irão desenvolver a esclerose
múltipla dentro de 15 anos. “A neurite ótica
é a causa mais comum de perda visual aguda
em jovens adultos, sendo que as mulheres são
mais afetadas que os homens, assim como a
EM também afeta mais o sexo feminino do
que o masculino”. A neurite ótica também
está ligada a outras doenças autoimunes,
como também pode ser idiopática, ou seja,
sem causa definida.

^^^VZMLYUJJVTIY
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Diagnóstico & Tratamento - O médico
responsável por fazer o diagnóstico da neurite ótica é o neuroftalmologista. “Além do
exame clínico, o médico irá solicitar uma
série de exames laboratoriais e de imagem
para confirmar a suspeita. O tratamento pode
variar de paciente para paciente, mas em
geral é feito com medicamentos que ajudam
a controlar a inflamação e a dor”, explica Dra.
Marcela. Vale lembrar que o tratamento para
a esclerose múltipla também ajuda a diminuir
a quantidade e a gravidade das crises de
neurite ótica.
Prognóstico - Embora a maior parte dos
pacientes recupere a visão depois de um
episódio de neurite ótica, alguns podem
apresentar diminuição da acuidade visual,
assim como dificuldades para enxergar
cores, brilho e nitidez. “Outra consequência
da neurite ótica em alguns pacientes é o
embaçamento da visão quando há aumento
da temperatura corporal, seja em um quadro
febril ou em situações como atividade física e
locais quentes, por exemplo. Isso é chamado
de sinal de Uhthoff”, explica Dra. Marcela.
Por fim, estima-se que cerca de 3 em cada 10
pacientes que já tiveram um episódio de neurite ótica podem apresentar outro, no mesmo
olho, ao longo da vida (agenciahealth).

capital-jun/18

erda aguda da visão de um dos olhos,
que piora em questão de horas ou de
dias. Dor ao movimentar os olhos,
dificuldade para enxergar cores e sensação
de luzes piscantes. Estes são os sintomas
clássicos de um episódio de neurite ótica,
uma inflamação que danifica o nervo ótico,
responsável por transmitir as informações
visuais para o cérebro. A neurite ótica pode
ser o primeiro sintoma da esclerose múltipla
em cerca de 20% dos pacientes.
O mês de agosto foi eleito para falar sobre
a esclerose múltipla, doença autoimune que
afeta o Sistema Nervoso Central (SNC). O
próprio sistema de defesa do organismo ataca
a bainha de mielina, substância que reveste
e protege as células nervosas, permitindo
a troca de mensagens entre o cérebro e o
restante do corpo. A esclerose múltipla causa
danos na bainha de mielina, o que leva os
nervos a perderem a capacidade de enviar e
de receber as mensagens da forma correta.
Problemas visuais são prevalentes nos pacientes com EM. “Esse processo degenerativo
e progressivo na bainha de mielina leva aos
sintomas, como enfraquecimento dos músculos, perda da coordenação, paralisia e aos
problemas que afetam o nervo óptico, como a
neurite ótica. Os problemas visuais afetam de

Divulgação

“A neurite ótica é a causa mais comum de perda visual aguda em jovens adultos, sendo que as mulheres são
mais afetadas que os homens, assim como a EM também afeta mais o sexo feminino do que o masculino”
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Neurite ótica pode ser primeira
manifestação da Esclerose Múltipla

Hotel Rancho Silvestre Ltda.
CNPJ/MF nº 44.280.113/0001-63 - NIRE 35.205.026.060
Edital de Convocação - Reunião Extraordinária de Sócios
Ficam os sócios do Hotel Rancho Silvestre Ltda., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 44.280.113/0001-63 e na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o
NIRE 35.205.026.060 (“Sociedade”), assim entendidos como o Espólio de Betina Uliano Arenzon e os herdeiros do Espólio de Ismil Miheli Arenzon,
listados no Anexo I à presente, em cumprimento ao disposto no Formal de Partilha expedido nos autos do processo n° 000.02.002.778-8, que tramitou
perante a MM. 9ª Vara de Família e Sucessões do Fórum João Mendes Júnior, convocados a comparecer na Reunião Extraordinária de Sócios da Sociedade
que se realizará na sede social da Sociedade, localizada na Estrada Votorantim, n° 954, Bairro Chácaras Ana Lucia, na Cidade de Embu das Artes, Estado
de São Paulo, CEP 06840-265, às 10h do dia 03 de setembro de 2018, em primeira convocação, e às 10h30, em segunda convocação, a fim de discutir
e deliberar especialmente sobre a: a) regularização do Contrato Social da Sociedade para fazer constar a transferência de quotas aos herdeiros do
Espólio de Smil Miheli Arenzon, de acordo com o Formal de Partilha expedido nos autos do processo n° 000.02.002.778-8, que tramitou perante a MM.
9ª Vara de Família e Sucessões do Fórum João Mendes Júnior; b) consignação da saída da Sra. Betina Uliano Arenzon do cargo de administradora da
Sociedade, em razão de seu falecimento, e a nomeação e eleição dos Srs. Giovana Grassi Gagliardi, brasileira, solteira, hoteleira, portadora da Carteira
de Identidade RG n° 20.706.571-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 399.496.422-53, residente e domiciliada em Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua João
de Deus Domingues, n° 64, Jardim Residencial Villa Amato, CEP 18087-661, como diretora operacional e Gustavo de Lorena Infante Arenzon, brasileiro,
casado, servidor público, portador da Carteira de Identidade RG nº 46.687.840-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.470.048-86, residente e
domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua José de Noronha, n° 268, Edifício Célia 2 e 3, CEP 05741-220, como diretor sem designação
específica; c) fixação da remuneração e benefícios dos novos Diretores; d) alteração da forma de representação da Sociedade para fazer constar que a
Sociedade passará a ser representada (a) em geral, por meio da assinatura, em conjunto, de 2 (dois) diretores, obrigatoriamente; ou (b) pela assinatura
isolada da Diretora Operacional para a prática de atos ordinários de dia a dia, como o pagamento de (i) contas essenciais da Sociedade, (ii) folha de
pagamento, (iii) prestadores de serviços ou fornecedores mediante nota fiscal, cujos contratos tenham sido pré-aprovados por dois Diretores, (iv)
impostos e tributos quaisquer; ou (c) pela assinatura isolada de apenas 1 (um) Diretor designado prévia e expressamente por sócios representando 75%
(setenta e cinco por cento) do capital social, para a prática de atos específicos determinados por tais sócios, sendo que essa designação e aprovação
poderá ser evidenciada por carta ou e-mail; ou (d) por 1 (um) Diretor em conjunto com 1 (um) procurador legalmente constituído pela Sociedade; ou,
ainda, (e) por 2 (dois) procuradores em conjunto, legalmente constituídos pela Sociedade; e) inclusão dos seguintes limites para a prática de
determinados atos pelos Diretores ou procuradores da Sociedade, os quais estarão condicionados à prévia e expressa aprovação, por escrito, de sócios
representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital social: i) elaboração, alteração ou cancelamento de regimentos internos da Sociedade;
ii) celebração de quaisquer contratos, negócios jurídicos ou assunção de obrigações que envolvam valores equivalentes ou superiores, em uma única
operação ou em uma série de operações relacionadas, a R$ 20.000,00 (vinte mil reais); iii) compra, venda, aluguel ou oneração de qualquer bem imóvel;
iv) aquisição, subscrição, venda, cessão ou transferência (ou realização de qualquer oferta) de quotas, ações ou participação societária em qualquer
subsidiária da sociedade, se houver; v) outorga de garantias, tais como avais e fianças, em favor de terceiros; vi) aprovação do plano anual de negócios
e suas eventuais revisões, bem como o orçamento geral relativo às receitas, despesas e investimentos da Sociedade e de suas subsidiárias, se houver;
vii) contratação de empréstimos, financiamentos ou qualquer tipo de dívida, cujo montante envolva valor superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em
uma única operação ou em uma série de operações relacionadas; viii) aprovação de quaisquer despesas fora do orçamento anual da Sociedade que
superem, individualmente ou em conjunto, por exercício social, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); ix) contratação pela Sociedade de
administradores, empregados ou prestadores de serviços, a qualquer título, com remuneração bruta fixa superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
exercício social ou 15% (quinze por cento) da folha salarial prevista no respectivo orçamento anual aprovado pelos sócios, o que for maior e desde que
não previstas no orçamento anual da sociedade ou qualquer alteração na remuneração de pessoas que se enquadrem nessa categoria; x) fixação ou
alteração da remuneração dos Diretores; xi) autorização de transações entre a sociedade e qualquer de seus Diretores, sócios e suas afiliadas ou partes
relacionadas, incluindo parentes de tais pessoas até o terceiro grau, ou a concessão de benefícios a tais pessoas pela Sociedade ou pagos por esta;
xii) celebração, alteração, rescisão ou prorrogação de quaisquer contratos envolvendo marcas, patentes e demais direitos de propriedade intelectual de
titularidade da Sociedade, bem como transferir ou licenciar os direitos de propriedade intelectual da Sociedade; xiii) aprovação para que a Sociedade
inicie qualquer ação ou processo judicial perante qualquer terceiro, exceto aquelas necessárias para a cobrança de dívidas decorrentes do curso normal
dos negócios da Sociedade; xiv) propositura de plano de recuperação extrajudicial, requerimento de recuperação judicial ou de falência da Sociedade;
xv) contratação de auditores independentes; e xvi) outorga de procurações em nome da Sociedade, exceto pelas procurações outorgadas com poderes
de representação da Sociedade para atos de rotina perante repartições públicas; f) revogação de todas e quaisquer procurações outorgadas pela
Sociedade com poderes gerais de administração da Sociedade perante terceiros; g) revisão dos benefícios e pagamentos feitos pela Sociedade, para
adequá-los às novas regras de contratação de benefícios aos sócios e Diretores da Sociedade e de contratação de partes relacionadas aos sócios e
Diretores da Sociedade; h) alteração para um quórum mínimo de 75% (setenta e cinco por cento) do capital social para a aprovação de todas e quaisquer
deliberações sujeitas à aprovação dos sócios da Sociedade, nos termos previstos na lei ou no Contrato Social; i) inclusão de novo Capítulo no Contrato
Social da Sociedade que trate das deliberações e reuniões dos sócios; j) aprovação do início dos esforços para a venda da Sociedade, com a contratação
de empresa intermediadora que apresentará potenciais compradores aos sócios, dentro das condições que serão apresentadas e aprovadas pelos sócios
da Sociedade; k) alteração do Contrato Social da Sociedade para refletir as deliberações tomadas pela Reunião de Sócios e consolidar o Contrato Social,
de acordo com a proposta de novas cláusulas para o Contrato Social que faz parte integrante da presente como Anexo II; e l) Assinatura de petição pelos
sócios e inventariante solicitando à autoridade judiciária competente a liberação de restrição de arquivamento junto a Junta Comercial de São Paulo da
Sociedade. São Paulo, 23 de agosto de 2018. Júlio César de Macedo - Administrador Judicial das Quotas Sociais de Betina Uliano Arenzon e
Administrador da Sociedade. Anexo I - Herdeiros do Espólio de Ismil Miheli Arenzon: 1) Beatriz Arenzon Borini, brasileira, casada, administradora
de empresas, portadora da Carteira de Identidade RG n° 17.531.519 SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 148.045.488-58, residente e domiciliada em São Paulo,
Estado de São Paulo, na Avenida Giovanni Gronchi, n° 5.190, apartamento 11, Morumbi, CEP 05724-002; 2) Flávio Arenzon, brasileiro, casado, psicólogo,
portador da Carteira de Identidade RG n° 2.635.698-3 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n° 037.446.238-07, residente e domiciliado em São Paulo, Estado
de São Paulo, na Rua Marechal Bittencourt, n° 104, Jardim Paulista, CEP 014631-020; 3) Milton Arenzon, brasileiro, casado, hoteleiro, portador da Carteira
de Identidade RG nº 18.021.432 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 075.658.438-81, residente e domiciliado em Embu das Artes, Estado de São Paulo,
na Alameda dos Tipiunas n° 253, CEP 06844-310; 4) Ana Paula Cologni Arenzon, brasileira, solteira, estudante, portadora da Carteira de Identidade
RG n° 38.206.560-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 387.513.318-88, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Padre Carvalho,
n° 395, apartamento 92, Pinheiros, CEP 05427-100; 5) Marina Cologni Arenzon, brasileira, solteira, estudante, portadora da Carteira de Identidade
RG n° 38.206.445-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 387.519.388-90, residente e domiciliada em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Padre Carvalho,
n° 395, apartamento 92, Pinheiros, CEP 05427-100; 6) Gustavo de Lorena Infante Arenzon, brasileiro, casado, servidor, portador da Carteira de
Identidade RG nº 46.687.840-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.470.048-86, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
José de Noronha, n° 268, Edifício Célia 2 e 3, CEP 05741-220; 7) Felipe de Lorena Infante Arenzon, brasileiro, casado, vereador, portador da Carteira de
Identidade RG nº 48.507.628-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.470.008-99, residente e domiciliado em Embu das Artes, Estado de São Paulo,
na Alameda dos Tipiunas n° 253, CEP 06844-310; 8) Nicholas de Lorena Infante Arenzon, brasileiro, solteiro, estudante, portador da Carteira de
Identidade RG nº 38.931.817-6 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.469.888-23, residente e domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua
Alcantarilas n° 263, apartamento 31, CEP 05717-170; e 9) Thomaz Rocha Lemos Arenzon, brasileiro, menor, solteiro, estudante, portador da Carteira
de Identidade RG nº 38.227.020-4 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 386.488.078-59, residente e domiciliado em Embu das Artes, Estado de São Paulo,
na Alameda dos Tipiunas n° 253, CEP 06844-310. Anexo II - Proposta de Novas Cláusulas do Contrato Social da Sociedade: “Capítulo II Capital Social e Quotas: Cláusula Sexta: O capital social é de 1.500.100,00 (um milhão, quinhentos mil e cem reais), dividido em 1.500.100 (um milhão,
quinhentas mil e cem) quotas sociais, no valor unitário de R$ 1,00 (um real), estando distribuído entre os sócios quotistas, da seguinte forma: Nome Nº de Quotas - Valor (R$) - %; Espólio de Betina Uliano Arenzon - 750.050 - 750.050,00 - 50,00; Beatriz Arenzon Borini - 125.008 - 125.008,00 - 8,333;
Flávio Arenzon - 125.008 - 125.008,00 - 8,333; Milton Arenzon - 125.008 - 125.008,00 - 8,333; Ana Paula Cologni Arenzon - 93.757 - 93.757,00 - 6,250;
Marina Cologni Arenzon - 93.757 - 93.757,00 - 6,250; Gustavo de Lorena Infante Arenzon - 46.878 - 46.878,00 - 3,125; Felipe de Lorena Infante Arenzon 46.878 - 46.878,00 - 3,125; Nicholas de Lorena Infante Arenzon - 46.878 - 46.878,00 - 3,125; Thomaz Rocha Lemos Arenzon - 46.878 - 46.878,00 - 3,125;
Total - 1.500.100 - 1.500.100,00 - 100. Parágrafo Único: Nos termos do artigo 1.052, da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, a responsabilidade dos
sócios é restrita ao valor de suas quotas sociais.” “Capítulo III - Administração da Sociedade: Clausula Sétima: A Sociedade será administrada por
2 (dois) administradores, sócios ou não da Sociedade, sendo 1 (uma) Diretora Operacional e 1 (um) Diretor sem designação específica, eleitos por prazo
indeterminado e destituídos a qualquer tempo, em ambos os casos (eleição e destituição) por sócios representando 75% (setenta e cinco por cento)
do capital social. Neste ato, os sócios elegem Giovana Grassi Gagliardi, brasileira, solteira, hoteleira, portadora da Carteira de Identidade
RG n° 20.706.571-8 SSP/SP e inscrita no CPF/MF n° 399.496.422-53, residente e domiciliada em Sorocaba, Estado de São Paulo, na Rua João de Deus
Domingues, n° 64, Jardim Residencial Villa Amato, CEP 18087-661, como Diretora Operacional, e Gustavo de Lorena Infante Arenzon, brasileiro,
casado, servidor público, portador da Carteira de Identidade RG nº 46.687.840-0 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 387.470.048-86, residente e
domiciliado em São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua José de Noronha, n° 268, Edifício Célia 2 e 3, CEP 05741-220, como Diretor sem designação
específica. Cláusula Oitava: A representação da Sociedade será exercida obrigatoriamente, na forma abaixo descrita como condição de validade:
(a) em geral, pela assinatura em conjunto dos 2 (dois) Diretores; (b) pela a assinatura isolada da Diretora Operacional para a prática de atos ordinários de
dia a dia, como o pagamento de (i) contas essenciais da Sociedade, (ii) folha de pagamento, (iii) prestadores de serviços ou fornecedores mediante nota
fiscal, cujos contratos tenham sido pré-aprovados por dois Diretores, (iv) impostos e tributos quaisquer; (c) pela a assinatura isolada de apenas 1 (um)
Diretor designado prévia e expressamente por sócios representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital social, para a prática de atos específicos
determinados por tais sócios, sendo que essa aprovação poderá ser evidenciada por carta, fax ou e-mail; (d) pela assinatura de 1 (um) Diretor em conjunto
com a assinatura de 1 (um) procurador legalmente constituído pela Sociedade; ou (e) pela assinatura em conjunto de 2 (dois) procuradores legalmente
constituídos pela Sociedade. Cláusula Nona: A prática dos seguintes atos pelos Diretores ou por procuradores em nome da Sociedade está
condicionada à prévia e expressa aprovação, por escrito, dos sócios representando 75% (setenta e cinco por cento) do capital social da Sociedade:
(a) elaboração, alteração ou cancelamento de regimentos internos da Sociedade; (b) celebração de quaisquer contratos, negócios jurídicos ou assunção
de obrigações que envolvam valores equivalentes ou superiores, em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas, a R$ 20.000,00
(vinte mil reais); (c) compra, venda, aluguel ou oneração de qualquer bem imóvel; (d) aquisição, subscrição, venda, cessão ou transferência (ou realização
de qualquer oferta) de quotas, ações ou participação societária em qualquer subsidiária da sociedade, se houver; (e) outorga de garantias, tais como
avais e fianças, em favor de terceiros; (f) aprovação do plano anual de negócios e suas eventuais revisões, bem como o orçamento geral relativo às
receitas, despesas e investimentos da Sociedade e de suas subsidiárias, se houver; (g) contratação de empréstimos, financiamentos ou qualquer tipo de
dívida, cujo montante envolva valor superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em uma única operação ou em uma série de operações relacionadas;
(h) aprovação de quaisquer despesas fora do orçamento anual da Sociedade que superem, individualmente ou em conjunto, por exercício social, o valor
de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (i) contratação pela Sociedade de administradores, empregados ou prestadores de serviços, a qualquer título, com
remuneração bruta fixa superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por exercício social ou 15% (quinze por cento) da folha salarial prevista no respectivo
orçamento anual aprovado pelos sócios, o que for maior e desde que não previstas no orçamento anual da Sociedade ou qualquer alteração na
remuneração de pessoas que se enquadrem nessa categoria; (j) fixação ou alteração da remuneração dos Diretores; (k) autorização de transações entre
a Sociedade e qualquer de seus Diretores, sócios e suas afiliadas ou partes relacionadas, incluindo parentes de tais pessoas até o terceiro grau, ou a
concessão de benefícios a tais pessoas pela Sociedade ou pagos por esta; (l) celebração, alteração, rescisão ou prorrogação de quaisquer contratos
envolvendo marcas, patentes e demais direitos de propriedade intelectual de titularidade da Sociedade, bem como transferir ou licenciar os direitos de
propriedade intelectual da Sociedade; (m) aprovação para que a Sociedade inicie qualquer ação ou processo judicial perante qualquer terceiro, exceto
aquelas necessárias para a cobrança de dívidas decorrentes do curso normal dos negócios da Sociedade; (n) propositura de plano de recuperação
extrajudicial, requerimento de recuperação judicial ou de falência da Sociedade; (o) contratação de auditores independentes; e (p) outorga de
procurações em nome da Sociedade, exceto pelas procurações outorgadas com poderes de representação da Sociedade para atos de rotina perante
repartições públicas. Cláusula Décima: Os sócios, os Diretores e os procuradores da Sociedade, e os que vieram a sê-lo no futuro, ficam obrigados a
observar e cumprir o Regime Interno da Sociedade em vigor, devidamente arquivado na sede da Sociedade. Cláusula Décima Primeira: Toda e qualquer
outra forma de representação e/ou de administração e/ou gerenciamento da Sociedade em desacordo com as regras previstas no contrato social da
Sociedade será considerada nula de pleno direito e inoperante em relação à Sociedade, não produzindo efeitos perante a Sociedade e/ou terceiros e o
infrator será responsabilizado pelos danos e/ou prejuízos causados à Sociedade. Cláusula Décima Segunda: A Sociedade, representada
obrigatoriamente pela assinatura em conjunto de 2 (dois) Diretores e observado o disposto no item (p) da Cláusula Nona, poderá constituir mandatários
e outorgar procurações a terceiros em nome da Sociedade, as quais deverão especificar os poderes outorgados e limitadas ao prazo de 1 (um) ano, exceto
para as procurações ad judicias, que poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Os procuradores poderão substabelecer os poderes recebidos
nos termos da procuração a eles outorgada.” “Capítulo VII - Deliberações Sociais: Cláusula Vigésima: Todas as deliberações sociais, inclusive aquelas
previstas na lei ou neste Contrato Social, serão tomadas por decisão dos sócios representando, pelo menos, 75% (setenta e cinco por cento) do capital
social. Cláusula Vigésima Primeira: A Reunião de Sócios se realizará ordinariamente, ao menos uma vez por ano, nos quatro meses seguintes ao término
do exercício social e, extraordinariamente, quando for do interesse da Sociedade. Parágrafo Primeiro: A Reunião de Sócios será realizada na sede da
Sociedade, será convocada por 2 (dois) Diretores ou por qualquer sócio, mediante comunicação escrita, encaminhada a todos os sócios com, pelo menos,
8 (oito) dias de antecedência para a primeira convocação. A convocação será considerada como devidamente efetuada se (a) enviada por meio de
correspondência registrada com Aviso de Recebimento aos sócios nos endereços constantes do preâmbulo deste instrumento; (b) enviada
por e-mail; ou (c) pessoalmente, mediante contra recibo. Parágrafo Segundo: A convocação deverá conter o local, a data e a hora, bem como a pauta
dos assuntos a serem tratados e qualquer documentação adicional necessária ao conhecimento e análise das deliberações objeto da Reunião de Sócios.
Parágrafo Terceiro: Dispensam-se as formalidades de convocação quando todos os sócios comparecerem a uma Reunião de Sócios. Parágrafo Quarto:
A Reunião de Sócios será conduzida por um presidente e um secretário, que serão escolhidos entre os representantes legais dos sócios presentes.
Parágrafo Quinto: As Reuniões de Sócios tornam-se dispensáveis quando todos os sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto delas,
nos termos do artigo 1.072, parágrafo 3º do Código Civil, incluindo nos casos previstos na Cláusula Oitava, item (c) do Contrato Social. Parágrafo Sexto:
As Reuniões de Sócios serão lavradas em atas assinadas pelos presentes, ficando dispensada a obrigação de manutenção de Livro de Atas das Reuniões
de Sócios. Cláusula Vigésima Segunda: A Reunião Ordinária de Sócios terá como ordem do dia, entre outros: (a) deliberar sobre as contas da
administração, as demonstrações financeiras e os resultados econômicos da Sociedade; e (b) designar os Diretores, quando for o caso”.

