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MAXCASA XXX Empreendimentos Imobiliários 
Ltda. - CNPJ nº 14.868.929/0001-41 - Convocação - 
Maxcasa XXX Empreendimentos Imobiliários Ltda.,vem 
convocar todos os sócios para a Reunião de Sócios a 
ser realizada em 04/09/2018, às 11h, na Rua Olimpía-
das, 66, 13º andar, São Paulo, SP, para deliberar sobre 
os seguintes assuntos: 1. Tomar novo empréstimo para 
o acerto de caixa do empreendimento Maxhaus BLX 
e para a realização do término da obra. Luiz Henrique 
de Vasconcellos e Simone Aparecida Ventura, diretores.

Renovar Ambiental Participações S.A. - Em Recuperação Judicial
CNPJ/MF nº 00.280.334/0001-66 - NIRE 35.300.385.098

Edital de Convocação
Ficam convocados os senhores acionistas da Renovar Ambiental Participações S.A. “Recuperação 
Judicial Encerrada” a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, nos termos do artigo 123 
da Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) e da Cláusula 6ª de seu Estatuto Social, a se 
realizar no dia 08/09/18, às 10 hs, em SP/SP, na Rua Monsenhor Luís Gonzaga de Almeida, 437, 
Casa 02, Jd. Campo Limpo, a fim de deliberar sobre (i)  a reeleição dos membros da Diretoria da 
Companhia. São Paulo, 27/8/18. Jaime Bargallo Arnabat - Diretor Presidente. (28, 29 e 30/08/2018)

A.E.R. S/A - Empreendimentos Gerais
CNPJ nº. 60.594.660/0001-70 - NIRE 35300064780

Ata da Assembleia Geral Ordinária
Realizada em: Data: 26/04/2018. Horário: 10:00 horas. Local: Sede Social na Alameda
Santos nº. 1.357 - 1ºSubsolo, Conjunto 01, nesta Capital. Presença: Acionistas com
direito a votos, representando mais de 2/3 do capital votante, compondo-se, assim,
quorum legal para a instalação da Assembleia, conforme se comprova por suas assina-
turas lançadas no livro de presença. Com as declarações exigidas por lei, assumiu a
Presidência da Mesa, na forma dos Estatutos Sociais, o Sr. Antranik Kissajikian, Diretor
Superintendente da empresa, que convidou a mim, André Kissajikian, para Secretário.
Iniciando-se os trabalhos determinou o Sr. Presidente que se procedesse à leitura do
edital de convocação publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo, nas edições
dos dias 13, 14 e 17 de abril de 2018 e no Jornal Empresas & Negócios, nas edições dos
dias 13, 14/16 e 17 de abril de 2018, tendo sido dispensada a transcrição do mesmo. Em
seguida, foram colocados em discussão e votação os assuntos constantes da “Ordem
do Dia”, tendo, no final sido deliberado pelos acionistas presentes, por unanimidade de
votos e observadas às abstenções legais, o seguinte: Deliberações: a) - Foi aprovado
o Relatório da Diretoria, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras,
referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017, documentos
esses devidamente publicados no Diário Oficial Empresarial, na edição do dia 24 de
março de 2018 e no Jornal Empresas & Negócios, na edição do dia 24 a 26 de março de
2018, sendo dispensado o aviso aos acionistas, face ao que trata o parágrafo quinto
(§ 5º) do artigo 133, da Lei 6.404/76, atualizada pela Lei 10.303, de 31/10/2001; b) - Foi
decidido que a destinação do resultado apurado no exercício social de 2017, ficará a
critério da diretoria; c) - Foram reeleitos, por unanimidade, os membros da Diretoria, com
mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2021: (i) - Diretor-Superin-
tendente: Sr. Antranik Kissajikian, brasileiro, casado, empresário, portador da cédula
de identidade RG nº 1.531.799-7-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 002.081.678-20;
(ii) - Diretor-Executivo: Sr. André Kissajikian, brasileiro, casado, empresário, portador
da cédula de identidade RG nº 9.945.144-X-SSP-SP, inscrito no CPF/MF nº 075.542.968-
09, ambos residentes e domiciliados nesta Capital, onde têm escritório na Alameda
Santos, nº 960 - 19º andar, Cerqueira César, CEP 01418-100, permanecendo os direto-
res ora reeleitos na posse de seus respectivos cargos. Tendo em vista o que dispõe o
§1º do artigo 147 da Lei 6.404/76, os Diretores ora reeleitos declaram que não estão
incursos em nenhum dos crimes previstos em lei ou nas restrições legais que possam
impedi-los de exercer atividade mercantil; (iii) - Ficam vagos, para posterior deliberação
os cargos de diretores sem designação especial; (iv) - Fica mantida a remuneração
mensal da Diretoria. Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem
dela quisesse fazer uso. Finalmente, como ninguém se manifestasse, determinou o Sr.
Presidente a suspensão dos trabalhos pelo tempo necessário à lavratura da presente
ata, em livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos
presentes, dando o Sr. Presidente por encerrada a Assembleia. São Paulo, 26 de abril
de 2018. Antranik Kissajikian - Presidente da Mesa. André Kissajikian - Secretário.
Acionistas: André Kissajikian; Vanda Kissajikian Mordjikian e Suely Kissajikian da
Silveira. A presente é copia fiel da ata lavrada em livro próprio. Antranik Kissajkikian
- Presidente da Mesa. André Kissajikian - Secretário. JUCESP. Certifico o Registro sob
o nº 266.917/18-5, em 06/06/2018. Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

METALGRÁFICA GIORGI S.A. CNPJ/MF. nº 61.354.932/0001-27 - NIRE 353.0005305-2 - Ata da Assembleia Geral Ordinária em 
18/04/2018 - Data, Hora e Local: 18/04/2018, às 09h, na sede social na avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 127, nesta Capital. Convo-
cação: edital publicado no DOESP e no jornal Empresas & Negócios dos dias 13, 14 e 15/03/2018. Presença: acionistas representando 
mais de 2/3 do capital social com direito a voto. Composição da Mesa:- Presidente: Guilherme Azevedo Soares Giorgi; Secretário: 
Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata:- a assembleia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata na forma sumária do artigo 130, § 1º 
da Lei 6.404/76. Deliberações: os acionistas, por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, deliberaram: 1. aprovar o 
relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31.12.17, publicados no DOESP e no jornal Empresas & Negó-
cios do dia 07/04/2018, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de publica-
ções insertas nos mesmos jornais, nos dias 13, 14 e 15/03/2018;- e, 2.- fixar em R$ 0,00 o valor global dos honorários mensais a serem 
percebidos pelos membros da Diretoria, a partir do corrente mês; Encerramento: nada mais havendo a tratar, o sr. Presidente declarou 
encerrada a assembleia, da qual foi lavrada esta ata em forma sumária. São Paulo, 18/04/2018. (aa.) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, 
Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna, Secretário.- Acionistas:- Helofredo Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares 
Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Rolenir Sociedade de Participações Ltda., por Lenira Pereira de Oliveira Giorgi Pagliari; Roberto 
Azevedo Soares Giorgi; Begônias Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Goivos 
Participações Ltda., pp. Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Waldir Wagner de Souza; Agropecuária Oriente S.A., por Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Embalagens Americana Ltda., por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; 
Glicínea Empreendimentos e Participações Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Limantos Participações 
Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; Mascopart Ltda., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e 
Roberto Azevedo Soares Giorgi; Metalúrgica Aricanduva S.A., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; Refinaria 
Nacional de Sal S.A., por Guilherme Azevedo Soares Giorgi e Roberto Azevedo Soares Giorgi; União Industrial Mercantil Brasileira S.A., 
por Roberto Azevedo Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari; e, Yajna Participações e Empreendimentos Ltda., por Guilherme Azevedo 
Soares Giorgi e Rogério Giorgi Pagliari. A presente é cópia fiel da original. São Paulo, 18/04/2018. Guilherme Azevedo Soares Giorgi - 
Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. JUCESP nº 277.640/18-0 em 11/06/2018.

NUMATUR CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.
CNPJ/MF nº 18.145.784/0001-01

BALANÇO S PATRIMONIA IS ENCERRADOS EM  (Valores em R$ Mil)
ATIVO  NE    30/06/18    30/06/17
CIRCULANTE        2.359        1.773
Disponibilidades 3.h 758 839
TVM e Instrumentos Financ. Derivativos 4        1.516           885

Carteira própria  1.516  885
Outros Créditos 5             65             30

Carteira de câmbio  27  19
Diversos  38  11

Outros Valores e Bens             20             19
Despesas antecipadas  20  19

NÃO CIRCULANTE             30           550
Realizável a Longo Prazo               -           530
TVM e Instrumentos Financ. Derivativos 4               -           530
Carteira própria -  530

Imobilizado de Uso 3.e             30             20
Outras imobilizações de uso  46  31
(Depreciações acumuladas) (16) (11)

TOTAL DO ATIVO 2.389 2.323

PASSIVO  NE    30/06/18    30/06/17
CIRCULANTE           125            85
Outras Obrigações 5           125             85
Carteira de câmbio 53 28
Fiscais e previdenciárias 49 47
Diversas 23 10

PATRIMÔNIO LÍQUIDO        2.264        2.238
Capital: 6        1.950        1.950
De Domiciliados no país 1.950 1.950

Reservas de lucros 263 218
Lucros acumulados 51 70

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.389 2.323

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 1º Sem/18 1º Sem/17
Receitas de Intermediação Financeira          485          522
Resultado de operações com TVM 44 75
Resultado de operações de câmbio 441 447

Resultado Bruto da Intermediação Financeira 485 522
Outras Receitas/ Despesas Operacionais         (406)         (413)
Receitas de prestação de serviços 33 34
Despesas de pessoal (186) (206)
Outras despesas administrativas (225) (212)
Despesas tributárias (28) (30)
Outras receitas operacionais 1 1
Outras despesas operacionais (1) -

Resultado Operacional 79 109
Resultado Antes da Tribut, s/Lucro e Participações 79 109
Imposto de Renda e Contribuição Social (28) (39)
Provisão para imposto de renda (12) (17)
Provisão para contribuição Social (16) (22)

Lucro Líquido (Prejuízo) do Exercício/Semestre 51 70
Nº de cotas.....................................: 1.950.000 1.950.000
Lucro/(Prejuízo) por mil cotas ........R$ 26,10 35,94
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Resultado do Semestre/Exercício            51            70
Resultado Abrangente Total  51  70

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Reservas Luc/Prej.

Eventos                              .  Realiz. Espec/luc.  Acumul.       Total
Saldos em 01/01/18 1.950 263 - 2.213
Lucro líquido/(prej.) semestre 51 51
Saldos em 30/06/18 1.950 263 51 2.264
Mutações do Semestre: - - 51 51
Saldos em 01/01/17 1.950 218 - 2.168
Lucro líquido/(prej.) semestre 70 70
Saldos em 30/06/17 1.950 218 70 2.238
Mutações do Semestre: - - 70 70

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
Fluxos de caixa das atividades operacionais  1º Sem/18  1º Sem/17
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre e exercício 51 70
Depreciações e amortizações 3 2
Provisão de impostos no resultado             28             39

            82           111
Variação de Ativos e Obrigações            (47)          (110)
(Aum.) redução em TVM e instrum. financ. deriv. (44) (73)
(Aumento) redução de outros créditos (42) (21)
(Aumento) redução de outros valores e bens 10 5
Aumento (redução) em outras obrigações 38 (21)
Imposto de renda e contribuição social pagos             (9)               -
Caixa líquido proveniente das ativ. operacionais             35              1
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Inversões em: Imobilizado de uso (3) -
Caixa líquido usado nas ativ. de investimento (3) -
Aumento líquido de caixa e equiv. de caixa             32              1
Caixa e equiv. de caixa início do semestre/exerc. 726 838
Caixa e equiv. de caixa no fim do semestre/exerc. 758 839

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS EM 30 DE JUNHO DE 2018 E 2017 - (Valores em R$ mil)

1. Contexto Operacional: A “Numatur Corretora de Câmbio Ltda.” foi cons-
tituída em 20 de maio de 2013, e tem por objeto social a prática de opera-
ções no mercado de câmbio, tendo iniciado suas atividades em 24 de junho
de 2013. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis: As demonstra-
ções contábeis são de responsabilidade da Administração e foram elabora-
das a partir das práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem
a legislação societária, associadas às normas e instruções do BACEN,
consubstanciadas no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro
Nacional (COSIF) e do Comitê de Procedimentos Contábeis (CPC), quando
aplicável. A autorização para conclusão destas demonstrações financeiras
e sua divulgação a terceiros, foi dada pela Diretoria da Corretora em 31 de
julho de 2018. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração
de resultado: As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de
competência. Os rendimentos e as despesas de natureza financeira são
calculados com base no método exponencial, observando-se o critério “pro
rata” dia. b) Estimativas contábeis: Na preparação das demonstrações,
foram utilizadas estimativas contábeis que se basearam em fatores objeti-
vos e subjetivos e levaram em consideração o julgamento da Administração
para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar
em valores divergentes devido a subjetividade inerentes ao processo de
sua determinação. A Corretora revisa as estimativas e premissas pelo me-
nos semestralmente. c) Demais ativos circulantes e realizáveis a longo
prazo: São apresentados pelo valor de realização, incluindo quando aplicá-
vel, as variações monetárias, bem como os rendimentos auferidos até a
data do balanço. d) Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financei-
ros Derivativos: Os títulos e valores mobiliários são classificados nas
categorias de acordo com a intenção da Administração: em negociação,
disponíveis para venda e mantidos até o vencimento. Em 30 de junho de
2018 e 2017, os títulos possuídos pela Entidade, estão classificados como
“Disponíveis para Venda”. Os ajustes ao valor de mercado dos títulos clas-
sificados na categoria “disponíveis para venda” são contabilizados em
contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido, deduzido dos efeitos
tributários e na venda definitiva dos títulos, estes ajustes são transferidos
para as respectivas contas de resultado do período. e) Imobilizado de uso:
São demonstrados pelo custo de aquisição, deduzido da respectiva depre-
ciação, que são calculadas pelo método linear, obedecidas as seguintes
taxas anuais: (i) sistema de processamento de dados à alíquota de 20%,
demais bens à alíquota de 10%. f) Passivos circulantes e exigíveis a lon-
go prazo: Demais passivos circulantes e exigíveis a longo prazo - São
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quan-
do aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou

cambiais incorridas até a data dos balanços. g) Provisão para imposto de
renda e contribuição social: A provisão para o imposto de renda é constitu-
ída à alíquota de 15% do lucro tributável, acrescida de adicional de 10%
sobre os lucros que excederem R$ 240 no ano. E, a provisão para contribui-
ção social está sendo calculada à alíquota de 20%, após efetuados os ajus-
tes determinados pela legislação fiscal. h) Caixa e Equivalentes de Caixa:
Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em
moeda nacional e estrangeiras, e aplicações cujo vencimento das operações
na data de efetiva aplicação seja igual ou inferior a 90 dias e apresentam
risco insignificante de mudança de valor justo, que são utilizados pela
Corretora para gerenciamento de seus compromissos de curto prazo.

30/06/2018 30/06/2017
Disponibilidades           758           839
Caixa 42 28
Depósitos Bancários 550 604
Disponibilidades em moedas estrangeiras 166 207

Total Caixa e equivalentes de caixa           758           839
4. Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos:
a) Em 30 de junho de 2018 e 2017, os títulos e valores mobiliários classi-
ficados como disponíveis para venda, estão comparados entre o valor de
custo e o valor de mercado, e a classificação por vencimentos estava
assim representado:                                        30/06/2018

Até Acima de
Carteira Própria 1 ano       1 ano Mercado  Custo
Certificado de Depósito Bancário 1.516 - 1.516 1.516
Total 1.516              -      1.516  1.516

                                       30/06/2017
Até Acima de

Carteira Própria 1 ano       1 ano Mercado  Custo
Certificado de Depósito Bancário 885 530 1.415 1.415
Total    885          530     1.415  1.415
b) Em 30 de junho de 2018 e 2017, a Corretora não possuía operações pró-
prias de instrumentos financeiros derivativos.
5. Composição de saldos relevantes 30/06/2018 30/06/2017
Ativo Circulante: Outros Creditos
Carteira de câmbio             27             19
Câmbio comprado a liquidar 27 19

Diversos             38             11
Adiantamentos e antecipações salariais 3 -
Adiantamentos p/conta Imobilizações - 5
Impostos e contribuições a compensar 22 4
Devedores Diversos - Pais 13 2

Passivo Circulante: Outras obrigações 30/06/2018 30/06/2017
Carteira de câmbio             53             28
Câmbio vendido a liquidar 26 -
Obrigações por compra de câmbio 27 19
Obrigações por vendas realizadas  - 9

Fiscais e previdenciárias             49             47
Provisão p/impostos e contrib. s/lucros 20 18
Impostos e contribuições a recolher 29 29

Diversas             23             10
Provisão p/pagtos. a efetuar 23 10

6. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital social é de R$ 1.950,
dividido em 1.950.000 cotas, totalmente integralizado na data do balanço
por cotistas domiciliados no país. b) Reservas de Lucros: As reservas de
lucros são destinadas no encerramento do exercício social. 7. Juros sobre
Capital Próprio: Nos semestres encerrados em 30 de junho de 2018 e 2017
não foram pagos juros sobre capital próprio, conforme faculta o artigo 9º da
Lei nº 9.249/95. 8. Prevenção à Lavagem de Dinheiro: Em cumprimento à
legislação específica e às melhores práticas para sua gestão eficiente, são
feitas revisões periódicas e extraordinárias em todos os setores, em espe-
cial, no Cadastro; esses procedimentos e medidas ocorrem em consonân-
cia uníssona com a gestão de riscos e controles internos. 9. Transações
com Partes Relacionadas: Remuneração do pessoal chave da adminis-
tração: A remuneração total do pessoal chave da administração para o
semestre encerrado em 30 de junho de 2018 foi de R$ 15 (R$ 15 em 2017),
a qual é considerada benefício de curto prazo. 10. Contingências: As de-
clarações de renda dos últimos cinco exercícios estão sujeitas à revisão e
aprovação pelas autoridades fiscais. Outros impostos e contribuições per-
manecem sujeitos à revisão e aprovação pelos órgãos competentes por
períodos variáveis de tempo. 11. Gerenciamento da Estrutura de Capital:
Visando o atendimento à Resolução 3.988 de 30/06/2011 do Banco Central
do Brasil, a instituição, adotou uma política de gerenciamento de capital
que constitui um conjunto de princípios, procedimentos e instrumentos que
asseguram a adequação de capital da instituição de forma tempestiva,
abrangente e compatível com os riscos incorridos pela instituição de acor-
do com a natureza e complexidade dos produtos e serviços oferecidos a
seus clientes. 12. Risco Operacional: Foram desenvolvidas ações visando
à implementação da estrutura de gerenciamento de risco operacional, em
conformidade com a Resolução CMN 3.380, que alcançam o modelo de
gestão, o conceito, as categorias e política de risco operacional, os proce-
dimentos de documentação e armazenamento de informações, os relatórios
de gerenciamento do risco operacional e o processo de divulgação das in-
formações. 13. Risco de Mercado: O gerenciamento de risco de mercado é
efetuado de forma centralizada, por área administrativa que mantém inde-
pendência com relação à mesa de operações. A Instituição encontra-se
apta a atender as exigências da resolução CMN 3.464/07 que trata da es-
trutura de gerenciamento do risco de mercado, nos prazos estabelecidos.
14. Ouvidoria: O componente organizacional encontra-se em funcionamen-
to e sua estrutura atende às disposições estabelecidas por meio da Reso-
lução CMN 4.433, de 23 de julho de 2015.

JOSÉ AUGUSTO GOMES DE FREITAS - Diretor
REINALDO DANTAS - Contador CRC-1SP 110330/O-6

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Aos Ilmos. Srs. Quotistas e Diretores da Numatur Corretora de Câmbio
Ltda. São Paulo, SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da
Numatur Corretora de Câmbio Ltda. (“Numatur”) que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 30 de junho de 2018 e as respectivas demonstrações
do resultado, demonstrações do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre findo naquela data,
bem como, as respectivas notas explicativas, incluindo o resumo das prin-
cipais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis
acima referidas quando lidas em conjunto com as notas explicativas da
Administração, que as acompanham, representam adequadamente, em to-
dos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Numatur
Corretora de Câmbio Ltda., em 30 de junho de 2018, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o Semestre findo naquela
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
às instituições financeiras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do
Brasil. 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 intitulada: “Responsabilidades
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos indepen-
dentes em relação a “Numatur”, de acordo com os princípios éticos rele-
vantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas Normas
Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e cum-
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida foi suficiente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Auditoria dos
Valores Correspondentes ao Semestre Anterior: Os valores correspon-
dentes ao semestre findo em 30 de junho de 2017, apresentados para fins
de comparação, foram examinadas por outros auditores independentes,
que emitiram relatório datado de 08 de agosto de 2017, sem qualificação.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstra-

ções financeiras: A Administração da “Numatur” é responsável pela elabo-
ração e adequada apresentação das demonstrações contábeis, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições au-
torizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demons-
trações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a
Administração é responsável pela avaliação da capacidade da “Numatur”
continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda
liquidar a Corretora ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alter-
nativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis
pela governança da “Numatur” são aqueles com responsabilidade pela su-
pervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nos-
sos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações con-
tábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, indepen-
dentemente 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 uma auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventu-
ais 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 de-
monstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julga-
mento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria.
Além disso: i. Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante
nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude

ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufici-
ente 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, falsi-
ficação, omissão ou representações falsas intencionais. ii. Obtemos enten-
dimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o
objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da
Corretora. iii. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas
pela Administração. iv. Concluímos sobre a adequação do uso, pela Admi-
nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a
eventos ou circunstâncias que possa levantar dúvida significativa em rela-
ção à capacidade de continuidade operacional da “Numatur”. Se concluir-
mos que existe uma incerteza relevante devemos chamar atenção em nos-
so relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstra-
ções financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidên-
cias de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
condições futuras podem levar a Corretora a não mais manter-se em conti-
nuidade operacional. v. 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 adequa-
da. vi. 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 deficiênci-
as significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
trabalhos. São Paulo, SP. 14 de agosto de 2018.
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DATA DOS LEILÕES 1º Leilão: dia 04/09/2018, às 08:55 horas, e 2º Leilão dia 06/09/2018, às 12:00 horas. LOCAL: 
Rua Tenente Negrão, 140 – 3º andar – Itaim Bibi – São Paulo/SP – CEP: 04530-030. DEVEDOR: MAURO RICARDO PONTES, 

CREDOR FIDUCIÁRIO Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01 DO PAGAMENTO

DOS VALORES 1º leilão: 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), 
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DOS VALORES 1º leilão: 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 
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Lândia Negócios Imobiliários Ltda.
CNPJ Nº 14.175.259/0001-88 - NIRE Nº 35.225.778.644

Ata da Reunião de Sócios Quotistas - Redução de Capital Social
Data, hora e local: 27/08/2018, às 10:00 h, na sede social situada nesta Capital na Avenida Major Sylvio de Magalhães Pa-
dilha nº 5.200, Conj 101, Bl E, Jardim Morumbi, CEP 05693-000. Presença: Totalidade dos sócios quotistas, dispensando 
convocação. Mesa: João Rossi Cuppoloni – Presidente; Eduardo Rossi Cuppoloni- Secretário. Deliberações: Aprovação 
da redução do capital social de R$ 43.361.972,00 para R$10.867.681,00, com o cancelamento de 32.494.291 quotas so-
ciais, sendo: (i) R$ 31.758.533,06 correspondente à absorção do saldo de prejuízos acumulados apurados até 30/06/2018 
(item I do artigo 1082 do Código Civil); (ii) R$ 735.757,94, visto que o capital se tornou excessivo em relação ao objeto social 
(item II do artigo 1082 do Código Civil). Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, sendo lavrada 
esta ata que lida conferida e aprovada, foi assinada por todos os sócios quotistas. João Rossi Cuppoloni- Presidente; 
Eduardo Rossi Cuppoloni - Secretário; João Rossi Cuppoloni; Eduardo Rossi Cuppoloni. São Paulo, 27 de agosto de 2018.

O dilema das marcas 
e das palavras 

genéricas
Valdomiro Soares (*)

Imagine criar um produto 

tão revolucionário que, no 

futuro, seu nome não será 

apenas dele, mas sim um 

sinônimo para uma ação, 

uma classe ou até mesmo o 

nome de uma categoria de 

mercadoria? 

Podemos citar inúmeras marcas 
registradas que viraram sinô-
nimos para seus produtos no 

Brasil como Isopor, Gilette, Band-aid, 
Bombril, Sucrilhos, Xerox e até mes-
mo Catupiry. Nos Estados Unidos, 
palavras como estas costumavam 
ser protegidas por lei, até que alguns 
tribunais consideraram os termos 
genéricos e retiraram seus direitos 
de marca, como aconteceu com o 
celofane e a aspirina. Atualmente, 
a Google é quem está na mira da 
Suprema Corte americana.

Em prol de websites próprios, em 
2016, David Elliott e Chris Gillespie 
apresentaram uma petição para 
utilizar a palavra “google” em seus 
domínios. Isto ocorre porque nos 
EUA, o termo é sinônimo de “pes-
quisa na internet”. Contudo, para a 
justiça, a utilização da palavra seria 
violação dos direitos da marca. Vale 
ressaltar que a lembrança do con-
sumidor é fator importante na hora 
de inserir a sua marca no mercado. 
Com uma dose certa de publicidade, 
aderência e versatilidade, ela pode 
perdurar por gerações na “boca do 
povo”. Afi nal, quem nunca ouviu fa-
lar do Cotonete ou da SuperBonder? 
Outras palavras bastante utilizadas 
para descrever a haste fl exível e a 
cola instantânea.

Registrar sua marca corretamen-
te perante a lei pode oferecer muitas 
vantagens semelhantes a estas. 
Neste caso específi co do Google, a 
justiça não concedeu a perda dos di-
reitos sobre o nome para a empresa, 
mas, caso tivesse concedido, muitos 
se aproveitariam da força do termo 
no mercado para gerar publicidade 
para seus próprios produtos.

Até julho deste ano, dados do Bole-
tim mensal de Propriedade Industrial 
do Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI), informaram que as 
solicitações de registros de marcas 
alcançaram 18.266 pedidos. Por isto, 
esteja atento ao que a justiça oferece 
para proteger seu negócio. Registre 
sua marca, verifi que perante aos 
órgãos responsáveis quais medidas 
precatórias tomar.

O futuro é incerto somente se 
você não souber exatamente o 
que está fazendo no presente. Sua 
marca é seu bem mais precioso, 
cuide daquilo que você construiu.

 
(*) - É presidente do Grupo Marpa - 

Marcas, Patentes e Gestão Tributária.
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