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Nave espacial da Nasa
colidirá com pequena
lua em 2022

Imobiliária Santa Therezinha S.A.

Alphaville Urbanismo S.A. - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Companhia, sociedade por ações com sede, São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar,
Pinheiros, CEP 05425-070, com seus atos constitutivos registrados perante a JUCESP NIRE 35.300.141.270 para se reunirem, no dia
23.05.2019, 10hs, em 1ª convocação, na sede social, São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070,
em AGE, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) proposta da 6ª emissão de debêntures, não conversíveis, em série única, da
espécie subordinada, sem garantia, no valor total de até R$160.000.000,00, com a emissão de até 160.000 debentures, com valor nominal
de R$1.000,00 cada, para distribuição privada, vencimento em 5 anos, remuneração equivalente à variação do índice IGPM/FGV acrescida
de 15% ao ano e demais termos e condições conforme documentação disponível na sede da Companhia (“Debêntures”); e (ii) a autorização à administração e demais representantes legais para celebrar todos os documentos e seus eventuais aditamentos e praticar todos os
atos necessários ou convenientes à emissão de Debêntures, conforme for aprovada. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na AGE ora convocada, encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia, em conformidade com as disposições da Lei
n.º 6.404/76, conforme alterada. São Paulo, 8.05.2019. Marcelo Renaux Willer - Presidente do Conselho de Administração
Edital de Intimação prrazo de 20 dias. Processo Nº 0013249-82.2018.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional III - Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Adriana Cristina Paganini
Dias Sarti, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Jaime Luis Perez Cortizo, CPF 005.696.678-44, RG nº
11.906.593, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença, por parte de Momentum
Empreendimentos Imobiliários Ltda. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos
termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para que, no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, pague a quantia de
R$28.956,79, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% e honorários de 10% (artigo 523
e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do
Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, iniciase o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0029368-37.2012.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ªVC, do Foro Regional I - Santana, Estado de SP, Dr(a). Adevanir Carlos Moreira da
Silveira, na forma da Lei, Faz Saber a(o) Cássio Benedito dos Reis Moraes Magaldi, CPF 697. 706.
898-15, Gilberto de Moraes Magaldi, CPF 819.051.148-34 e Walter Moraes Magaldi, PF 029.556.
978-69,tendo como corréus Rosemary e Elizabeth citadas pessoalmente, que Momentum
Empreendimento Imob. Ltda lhe ajuizou ação Sumário, convertida em Ordinário, hoje tramitando
pelo Procedimento Comum, objetivando a Cobrança da quantia de R$ 6.779,88,(Junho/2012)
referente as despesas da taxa de conservação e Melhoramentos do lote 17 da Quadra BA,
Empreendimentos Terras de Santa Cristina VII. Encontrando-se os corréus em lugar incerto e não
sabido, foi determinada a sua 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, apresente resposta.
Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0007982-29.2018.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de SP, Dr(a). Ana Luiza Madeiro Diogo
Cruz, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Vitor Jasgovicius Filho, RG Nº 10.812.144, CPF/MF Nº
017.405.628-10, que União Social Camiliana, propôs ação monitória em fase de cumprimento de
sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento
do valor de R$ 24.927,00, (maio/2018), nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi
citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, no
prazo de 15 (quinze) dias." e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado,
haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento
do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Para que produza seus regulares efeitos de direito, é expedido o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1031112-71.2017 8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 9ªVC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Anderson Cortez Mendes,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Benedito Cruz De Souza, RG Nº 19894524, CPF Nº 104.956.28875, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de
R$ 2.465,54. referente às da taxa de conservação do lote 12, da Quadra EO, do Loteamento Terras
de Santa Cristina – Gleba I (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina I). Estando o reu em
lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 22/03/2019.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0149209-25. 2009.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 15ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Fernando Antonio Tasso, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a(o) Michele Carmona Gruc, RG 333955882, CPF 316.517.928-01, , que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, objetivando o recebimentto da
quantia de R$11.313,68, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre
as partes. . Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por
Edital, para os atos e termos da ação proposta, ficando advertida que terá o prazo de 15 dias para
pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos, que fluirá após o decurso do prazo do presente
edital. Não sendo embargada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

Edital de Citação Prazo de 20 dias Proc.Nº1019699-45.2015 8.26.0224 O(A)MM. Juiz(a) de Direito
da 8ªVC,do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a).Artur Pessôa de Melo Morais, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a Jaelson Alves da Silva, CPF Nº,162.498.118,69,com endereço à Avenida Paul
Percy Harris, 740, Vila Maria de Maggi, CEP: 08680-010 Suzano - SP, que lhes foi proposta ação
de Monitória requerida por CGMP- Centro de Gestão de Meios de Pagamento S.A, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 14.447,26, Referente a fatura de nº 74504960, com vencimento em
06/02/2012, e Fatura de nº 76774555, com vencimento em 05/03/2012, vencidas e não pagas.
Considerando que o requerente, encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por meio do presente
edital Citado para os termos e atos da ação proposta ficando Advertido de que terão o prazo de 15
dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. 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. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Guarulhos,
aos 06 de Fevereiro de 2019.

Edital de Intimação Prazo de 20dias. Processo Nº 0077362-45.2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 28ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Ana Lúcia Xavier Goldman, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Maysa Eremith Jardim, RG 362085298, CPF 138.074.552-72, que União
Social Camiliana, alegando em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o
pagamento do valor de R$ 24.297,15, que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo
pagamento, no prazo de 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de
10 % (art.513,§2º,IV,do NCPC), podendo oferecer impugnação no prazo de 15 dias. Será o edital,
afixado e publicado na forma da lei.

Edital de Citação - Prazo de 20 dias. Processo Nº 0004184-88.2014.8.26.0428 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª Vara, do Foro de Paulínia, Estado de SP, Dr(a). Marta Brandão Pistelli, na forma da Lei,
etc. Faz Saber a(o) Jandir Gomes De Souza, Brasileiro, CPF 582.510.906-44, com endereço à Rua
Marcos Ferramola,, 385, Jd. Planalto, CEP 13145-323, Paulinia - SP, que lhe foi proposta uma ação
de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamentos S/A, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 6.784,44, referente a fatura de nº 29400411, com vencimento em
13/10/20109, vencidas e não pagas . Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua 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, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

CV Real Estate Empreendimentos e Participações Ltda.
CNPJ 33.121.287/0001-67 - NIRE 35.235.480.729
Ata de Reunião dos Sócios Quotistas Realizada Em 08/05/2019
Data, Hora e Local: 08/05/2019, às 11:30, na sede, Rua Fidêncio Ramos, 101, Sala 61 - Parte, Vila Olímpia, SP - SP, CEP
04551-010. Convocação: Dispensada. Presentes a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Abrão Muszkat, Secretário:
Ricardo José da Silva Raoul. Ordem do Dia e Deliberações por Unanimidade, os sócios quotistas, resolvem reduzir proporcionalmente às quotas de cada sócio, o capital social da empresa em R$ 15.000.000,00 o capital social ﬁnal após a redução
será R$ 18.514.560,00. Encerrramento: Nada mais, lavrou - se a ata, aprovada por todos os sócios. São Paulo, 08/05/2019.
PRP Cristiano Viana Investors (Brazil) LLC Ricardo José da Silva Raoul e Valter Rabotzke Junior; Create Empreedimento
Imobiliário Imobiliário Ltda. Abrão Muszkat. Mesa: Abrão Muszkat - Presidente; Ricardo Jose da Silva Raoul - Secretário.

4ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº
0001248-25.2019.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Mário Daccache, na forma da Lei, etc. FAZ SABER
a(o) GYDSOM TUTANKAMON FEREIRA DE BARROS, Brasileiro, RG 33386380, CPF
338.851.318-03, que por este Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença,
movida por AMC - Serviços Educacionais LTDA. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, pague a quantia de R$ 38.756,66, devidamente atualizada, sob pena de multa de
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código
de Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze)
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de março de 2019.

1ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0012832-29.2018.
8.26.0004. A MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de São Paulo,
Dra LUCIA HELENA BOCCHI FAIBICHER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARCIO DE MORAES
SANTOS, CPF. 318.046.708-80, que EST Empreendimentos e Suportes Tecnológicos e
Educacionais LTDA, lhe ajuizou contra si e contra Rodrigo Moraes uma ação monitória, julgada
procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-os ao pagamento de R$ 9.298,64
(atualizado até 17/10/2018). Estando o co-executado MARCIO DE MORAES SANTOS, em lugar
ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após o prazo supra,
efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários
advocatícios de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do
CPC, ficando ADVERTIDO, independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 30
dias supra, para oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma
da lei. NADA MAIS. SP.,08/03/2019.

5ª VC – Reg. Jabaquara. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100541664.2016.8.26.0003. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional III - Jabaquara,
Estado de São Paulo, Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a
RONALDO BASQUES NATEL, CPF 151.987.718-80, com endereço à Rua Onze de Fevereiro, 35,
Cidade Vargas, CEP 04319-020, São Paulo - SP, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento
Comum por parte de INSTITUIÇÃO PAULISTA ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSIST. SOCIAL Região Adm. Sudeste objetivando a cobrança de R$ 11.357,16 (Março/2016), oriundos do contrato
de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente as mensalidades de Janeiro
a Dezembro de 2015, vencidas e não pagas. Encontrando-se o réu em lugar ignorado, foi determinada
a sua 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, apresente resposta. Não sendo
contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Edital de Intimação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0022173-07. 2017.8.26.0007 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado de SP, Dr(a). Carlos Alexandre Böttcher,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) José Barbosa de Sousa, Brasileiro, RG 124078096, CPF 954.
476.448-87,com endereço desconhecido, que por este Juízo, tramita uma ação de Cumprimento de
Sentença, movida por Momentum Empreend. Imob. Ltda, CNPJ 47.686.555/0001-00. Encontrandose o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a
sua Intimação por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do
prazo do presente edital, pague a quantia de R$ 19.361,74 (dezenove mil, trezentos e sessenta e
um reais e setenta e quatro centavos), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o
valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo
Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o
período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para
que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1130905-48. 2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ªVC, do Foro Regional IX - Vila Prudente, Estado de SP, Dr(a). Claudia Ribeiro, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Edward Correa Da Silva, RG 01.377.954, CPF 334.201.908-59, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Ordinário por parte de Momentum Empreendimentos
Imobiliários Ltda., alegando em síntese a cob. de R$64.065,73(dezembro/2015), ante o inadimple
mento das taxas de conservação e melhoramentos do lote 29, da Quadra EJ, do loteamento 11 Ninho Verde I Eco Residence. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi
determinada a sua Citação, por Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo
de quinze dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não
sendo contestada a ação, o requerido será considerado revel, caso em que será nomeado curador
especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

Edital de Citação Prazo 20 dias.Proc.1002764-09.2018.8.26.0002 A Drª. Adriana Borges de Carva
lho, Juíza de Direito da 7ªVC do Foro Regional de Santo Amaro S/P, Faz Saber a Luciana Santos da
Silva RG Nº44.962.748-2, CPF Nº366.923.868-96, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação
Monitória no valor de R$ 5.257,26. Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais fir
mado entre as partes e não foi cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, expedese edital, para que
em 15 dias, a fluir após dos 20 dias supra, pague o débito (ficando isento de custas processuais,
acrescidos de honorários advocatícios equivalente a 5% do valor do débito (artigo 701 do NCPC)ou
ofereça embargos, sob pena de converter-se o mandado inicial em mandado executi vo. No caso de
revelia, será nomeado curador especial. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1017637-16.2015.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 18ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Ana Carolina Munhoz de Almeida, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Reginalda de Oliveira, Brasileiro, Solteira, RG 17.673.011, CPF
115.669.048-03, que lhe foi proposta uma ação de Cobrança - Procedimento Comum por parte de
Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, no valor de R$ 14.827,59, referente às taxas de
conservação e melhoramentos do lote 07, da Quadra JW, do Loteamento Ninho Verde II. Estando a
ré em lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20
dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial.
Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de Revelia. Será o presente
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0106361-76. 2007.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 4ª VC, do Foro Regional VIII - Tatuapé, Estado de SP, Dr(a). Mariana Dalla Bernardina,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Ana Paula Scarabello, RG 349167874, CPF 217.945.428-76,
que por este Juízo, tramita de uma ação de Procedimento Sumário, movida por Sociedade
Beneficente Sao Camilo. Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo
854, § 2º, do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital acerca da penhora efetuada através
do sistema BacenJud, junto a Caixa Econômica Federal, no valor de R$665,16 e de que, decorrido o
prazo do artigo 525, § 11 do CPC (15 dias), será expedido mandado de levantamento judicial em
favor da exequente, o que fica desde já deferido. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 22/04/2019.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1027891-43.2017.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 2ª VC, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de SP, Dr(a). Mauricio Tini Garcia, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Sandra Sato Zanini, Brasileiro, CPF183.739.658-23, com endereço
à Rua dos Vianas, 88, Baeta Neves, CEP 09760-000, São Bernardo do Campo - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreend. Imobi. Ltda,
alegando em síntese: ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 2.424,38. referente às da taxa
de conservação do empreendimento e o rateio aos melhoramentos neles implementados do lote 02,
da Quadra MB, do Loteamento Ninho Verde - Gleba ll (atualmente denominado Ninho Verde ll Eco
Residence). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por
Edital, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 20 dias, que fluirá após o
decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a ação, o réu será
considerado revel, caso em que será nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato,
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

Edital de Intimação prrazo de 20 dias. Processo Nº 0002739-44.2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 29ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a(o) Madalena Aparecida Ferraresso Girardi, CPF/MF Nº 359.976.998-20 e
terceiros interessados, expedido com prazo de 20 dias, que, por este Juízo e respectivo cartório,
processam-se os autos de Procedimento Sumário que lhes move Momentum Empreendimento
Imobiliário Ltda. Encontrando-se o requerido em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua
Intimação, por edital, da Penhora que recaiu sobre `` lote 28, da quadra AG, do empreendimento
"Terras de Sta. Cristina, Gleba I", objeto da matrícula 21.787 do Registro de Imóveis de Avaré),
do(s) qual(is) foi(ram) nomeado(a)(s) depositário(a)(s), o(a)(s) Sr(a)(s). Madalena Aparecida
Ferraresso Girardi, CPF/MF Nº 359.976. 998-20. O(A)(s) depositário(a)(s) não pode(m) abrir mão
do(s) bem(ns) depositado(s) sem expressa autorização deste Juízo, observadas as conseqüências
do descumprimento das obrigações inerentes. Nada Mais.

1ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 1009180-26.2014.
8.26.0004. O MM. Juiz de Direito Dr. JULIO CESAR SILVA DE MENDONÇA FRANCO, da 1ª Vara Cível,
do Foro Regional IV Lapa, Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a DIEGO ANDRES
FERNANDEZ, CPF. 259.499.978-40, que MD EDUCACIONAL LTDA, lhe ajuizou uma ação Monitória
objetivando o recebimento de R$ 14.961,45 (Julho/2014), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais, firmado entre as partes, referente as parcelas 04/2013 a 13/2013, vencidas e não pagas.
Estando o requerido em lugar ignorado, CITADO fica para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo
supra, pague o débito, ou embarque a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento,
sob pena de conversão de mandato inicial em título executivo, sendo advertido de que será nomeado
curador especial em caso de revelia (art. 257, IV do CPC). NADA MAIS. São Paulo, 09 de abril de 2019.

Didymos B, é um asteroide lunar com cerca de 150 metros.

Didymoon, ou Didymos
B, é um asteroide lunar
com cerca de 150 metros
de altura orbitando um corpo
maior, o Didymos A, o asteroide
mais acessível de seu tamanho.
Uma campanha internacional
está agora fazendo observações, usando telescópios poderosos em todo o mundo para
entender o estado do sistema
de asteroide. “O sistema Didymos é muito pequeno e muito
longe para ser visto como algo
maior que um ponto de luz, mas
podemos obter os dados que
precisamos, medindo o brilho
desse ponto de luz, que muda
conforme Didymos A gira e Didymos B em órbita”, disse Andy
Rivkin, um dos coordenadores
da equipe de investigação.
Os pesquisadores ainda não
têm certeza sobre a composição
do alvo: se é composto de rocha
sólida, entulho solto ou areia
“mais macia”. Uma superfície
mais macia absorveria grande
parte da força de impacto e

O

não pode ser empurrada tão
drasticamente como uma nave
espacial que atingisse uma
superfície mais dura. A equipe
da Nasa verá de perto o sistema de asteróides graças a um
gerador de imagens italiano. O
satélite cubo, do tamanho de
uma caixa de sapatos, registrará
o impacto da nave espacial e
suas consequências.
A nave, chamada Teste de
Redirecionamento de Asteroide Duplo (Dart, na sigla em
inglês) levará um sistema de
navegação ótica para capturar
imagens que ajudarão a nave
espacial a atingir seu alvo. A
nave espacial Dart se chocará
contra o asteroide a uma velocidade de aproximadamente
seis quilômetros por segundo.
A colisão mudará a velocidade
da lua em sua órbita ao redor do
corpo principal em uma fração
de 1%, o suficiente para ser
medida usando telescópios na
Terra (Ag.Xinhua/ABr).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO, FORO REGIONAL VIII - TATUAPÉ - 1ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES
Rua Santa Maria nº 257, sala 103, Parque São Jorge - CEP 03085-000
MANDADO DE REGISTRO DE INTERDIÇÃO
Processo Digital nº: 1085111-96.2018.8.26.0100; Classe - Assunto: Interdição - Tutela e Curatela; Requerente: Hildemaris Piovan dos Santos; Requerido: João Baptista Piovan (Prioridade Idoso).
O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões do Foro Regional VIII - Tatuapé, Dr. André Yukio
Ogata, MANDA o(a) Sr(a). Oficial(a) do 1º Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca
de São Paulo, que proceda no livro próprio de Emancipação, Interdição e Ausência ao registro de INTERDIÇÃO de modo a ficar consignado que, por sentença datada de 11/04/2019, proferida pelo MM. Juiz de Direito
desta Vara, Dr. André Yukio Ogata, foi decretada a INTERDIÇÃO de: Nome: JOÃO BAPTISTA PIOVAN,
Filiação: pai Henrique Piovan, mãe Elizabeth Monteforte; Data de nascimento: 28/11/1946; Naturalidade: São
Paulo/SP; Estado Civil: Solteiro; Profissão: Aposentado; Domicílio e residência do interdito: Rua Aratuipe,
101, Casa de Repouso Novo Amanhecer, Vila Formosa - CEP 03357-060, São Paulo/SP; Registro de Nascimento 26º Subdistrito Vila Prudente - Comarca da Capital/SP; Matrícula 122747 01 55 1946 1 00014 132
0010262-18; Causa da Interdição: CID 10:F-03 (demência); Limites da Curatela: relativamente incapaz de
exercer pessoalmente os atos da vida civil de natureza negocial e patrimonial; Lugar onde está internado o
interdito: Casa de Repouso Novo Amanhecer, Rua Aratuipe, 101, Vila Formosa - CEP 03357-060, São Paulo/
SP; Nome do requerente da interdição: HILDEMARIS PIOVAN DOS SANTOS; RG nº: 4.855.668; CPF nº:
392.412.628-34; Profissão: Aposentada; Estado Civil: Casada; Endereço: Rua Sarah Bernard, 161, ap. 22, Vila
Claudia - CEP 03180-100, São Paulo/SP; Data do trânsito em julgado: 11/04/2019.
São Paulo, 17 de abril de 2019

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0000779-88. 2019.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 4ªVC,do Foro Regional I-Santana, Estado de SP, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz
na forma da Lei, Faz Saber a(o) Gisely Salgado Rezende, RG 11271447, CPF 055.390.076-54, que
União Social Camiliana, promoveu ação monitória que tramitou nos autos físicos de nº 005284730.2010 que foi jugada procedente constituindo-se em título judicial nos termos constantes da
petição inicial. Agora em fase de cumprimento de sentença, encontrando-se o réu em lugar incerto e
não sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital,
pague a quantia de R$ 21.476,63, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil).
Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período
acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua
impugnação, nomeando-se Curador Especial em caso de silêncio. Será o presente edital, por
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.

Edital de Intimação com prazo de 20 dias. Processo nº:1021214-39.2014.8.26.0196. O(A) MM. Juiz
(a) de Direito da 4ªVC,do Foro de Franca, Estado de SP, Dr(a).Paulo Sergio Jorge Filho, na forma da
Lei, etc. Faz Saber aos que virem ou tomarem conhecimento do presente edital de Intimação da
executada Matrisola Ltda, CNPJ: 01.427.671/0001-04,expedido com prazo de 20 dias, que, por este
Juízo e respectivo Cartório, processa-se a Execução de Título Extrajudicial que lhe move
Verquímica Indústria e Comércio de Produtos Químicos Ltda. Encontrando-se a executada em lugar
incerto e não sabido, foi determinada sua Intimação, por edital, da penhora realizada sobre as
quantias bloqueadas pelo Sistema Bacen Jud, bem como da penhora sobre o veículo Kawasaki/
Vulcan 900CL, placas ESK 4297, por intermédio do qual fica intimada de seu inteiro teor para, se o
caso, oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando-se a contagem após o decurso do
prazo de 20 dias deste edital. E, para que chegue ao conhecimento de todos e para que no futuro
ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital que será afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Franca, aos 20 de fevereiro de 2019.

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0002582-97. 2019.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ªVC,do Foro Regional IV - Lapa, Estado de SP, Dr(a).Renato Guanaes Simões Thomsen
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Editora Multi Listas Empresariais Ltda, CNPJ desconhecido, que
NCR Brasil Ltda, CNPJ nº 33.033.440/0001-02, moveu ação de Cumprimento de Sentença, alegan
do em síntese: foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$
8.480,20, Nos termos do art 513, § 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da
mesma lei, a pagar o valor fixado no julgado da ação em epígrafe, ou apresente resposta, no prazo
de 15 (quinze) dias e ciente(s) de que, nos termos da decisão, findo o prazo acima fixado (30 dias),
haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento
do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação (artigo 523 e parágrafos, do Código de
Processo Civil). Não havendo resposta, 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. Nada Mais.

8ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0018970-78.2019.
8.26.0100. A MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível do Foro Central da Capital, do Estado de São
Paulo, Dra. Vanessa Ribeiro Mateus, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MARX WALKER
SHIMANOS SOUZA CRUZ, CPF. 324.150.308-99, que FIEO Fundação Instituto de Ensino para
Osasco - UNIFIEO ajuizou-lhe uma ação Monitória, que foi julgada procedente, ora em fase de
Cumprimento de Sentença, condenando-o ao pagamento de R$11.850,70 (atualizado até
28/02/2019). Estando o executado em lugar ignorado, foi determinada a sua intimação por edital, para
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o pagamento do débito atualizado, sob pena de
incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios de 10%, com expedição de mandado de
penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC. ADVERTÊNCIA: Terá o executado,
independentemente de nova intimação, 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para oferecer
impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0007351-07.2018 .8.26.0224 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 4ªVC, do Foro de Guarulhos, Estado de SP, Dr(a). Beatriz de Souza Cabezas, na forma
da Lei, etc. Intimação - Prazo 20 dias. Proc. 0007351-07.2018.8.26.0224. A Drª Beatriz de Souza
Cabezas, Juíza de Direito da 4º VC do Foro de Guarulhos - SP. Faz Saber a Paula Alves da Silva,
RG Nº 22.474.884-1, CPF/MF Nº 187.442.918-92, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação de
Monitória sobre o Bloqueio realizado nos autos nas suas contas bancárias no valor de R$
12.172,28, Estando a ré em lugar ignorado, foi deferido sua Intimação por edital, para que em 15
dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que será nomeado Curador especial em caso de
revelia será o presente edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada mais.

Este documento foi assinado eletronicamente por Lilian Regina Mancuso.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ e utilize o código 5B76-8EB1-3B8C-36E8.

ALPHAVILLE URBANISMO S.A. - CNPJ/MF nº 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270
Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os acionistas da Companhia para se reunir, no dia 20.05.2019, 10hs, em 1ª convocação, na sede, São Paulo/SP, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Pinheiros, CEP 05425-070, em AGE, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Aprovar a realização da 5ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, para colocação privada (“Debêntures”), no valor total de até R$100.000.000,00, cujos direitos creditórios serão vinculados à emissão de certiﬁcados de recebíveis imobiliários (“CRI”); 2. Aprovar a celebração de Contrato
de Cessão Fiduciária de Direitos Creditório e Outras Avenças a ser celebrado pela Companhia e/ou por suas sociedades controladas, o qual terá como objeto a outorga de garantia das obrigações assumidas pela Companhia no âmbito da operação
de CRI, lastreado nas Debêntures; 3. Aprovar a autorização à Diretoria e demais representantes legais da Companhia para
assinar todos e quaisquer documentos, bem como praticar todos e quaisquer atos que se ﬁzerem necessários para a emissão das Debêntures e efetivação da operação, incluindo eventuais aditamentos; 4. Aprovar a alteração dos termos e condições das debêntures da 1ª emissão da Companhia, emitidas nos termos do “Instrumento Particular de Escritura de Emissão
Pública de Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, da 1ª Emissão de Alphaville Urbanismo S.A.”, celebrado em
9.10.2013, entre a Companhia e SLW Corretora de Valores e Câmbio Ltda., conforme aditada (“Escritura de Emissão”)
(“Debêntures”), incluindo alterações à data de vencimento, aos juros remuneratórios e às datas de pagamento dos juros
remuneratórios, às datas e aos percentuais de pagamento do valor nominal unitário das Debêntures, às hipóteses de vencimento antecipado, ao percentual mínimo das garantias, à remuneração em caso de resgate antecipado facultativo e
amortização antecipada facultativa das Debêntures, e o acréscimo de disposições referentes à amortização antecipada obrigatória das Debêntures; e 5. Aprovar autorizar a Diretoria da Companhia a adotar todos e quaisquer atos necessários à implementação das deliberações acima, incluindo, mas não se limitando, a assinatura do aditamento à Escritura de Emissão,
do aditamento ao contrato de cessão ﬁduciária de direitos creditórios, do aditamento ao contrato de alienação ﬁduciária
de quotas, do contrato de cessão ﬁduciária de certiﬁcados de recebíveis imobiliários que atualmente garantem as Debêntures, bem como a celebração de instrumento de go to market, instrumento para assessoria em fusões e aquisições e a contratação de todos os demais prestadores de serviço necessários à efetivação da deliberação acima. Os documentos relativos às matérias a serem discutidas na AGE ora convocada encontram-se à disposição dos acionistas para consulta na sede
da Companhia. São Paulo, 03.05.2019. Marcelo Renaux Willer - Presidente do Conselho de Administração.

A agência espacial norte-americana (Nasa) revelou
detalhes sobre seu plano de atingir, com uma
nave espacial, em 2022, um pequeno alvo lunar
em um sistema de duplo asteroide - sua primeira
missão de demonstrar uma técnica de defesa
planetária
(Ilustração: ESA).

C.N.P.J./M.F. 61.530.200/0001-40
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: em obediência aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. o balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis, referentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018. Ficamos à sua
disposição para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários e esperamos que os documentos ora apresentados mereçam aprovação. São Paulo, 08 de maio de 2019.
A Administração.
Balanços Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 – (Em Reais)
Demonstrações dos Resultados - (Em Reais)
Ativo
2018
2017 Passivo e Patrimônio Líquido
2018
2017
2018
2017
6.285.907
6.169.112
Circulante
2.978.996 1.980.144 Circulante
1.791.186
2.580.190 Receita operacional líquida
Caixa e equivalentes de caixa
2.297.358 1.376.971 Fornecedores
122.498
198.605 Receitas (despesas) operacionais
(6.561.416)
(6.679.320)
Contas a receber de clientes
633.597
545.767 Obrigações trabalhistas
647.006
633.892 Despesas gerais e administrativas
(3.439.566)
(3.595.493)
Adiantamentos a fornecedores
931
565 Obrigações tributárias
299.205
284.852 Despesas com imóveis
(321.147)
(332.815)
Adiantamentos a empregados
20.645
275 Débitos diversos
144.584
128.390 Depreciações e amortizações
Outras
receitas
operacionais
1.776.975
1.666.860
Créditos diversos
8.940
35.984 Débitos com partes relacionadas
577.893
1.334.451
(lucro) operacional
(2.259.247)
(2.771.656)
Impostos a recuperar
3.829
3.563 Não Circulante
8.871.029
4.109.132 Prejuízo
Receitas ﬁnanceiras
72.055
227.387
Despesas antecipadas
13.696
17.019 Débitos diversos
214.315
349.910 Despesas ﬁnanceiras
(411.238)
(204.353)
4.412.706 4.762.456 Débitos com partes relacionadas
Não Circulante
8.496.552
3.589.176 Prejuízo (lucro) antes do IRPJ e CSLL
(2.598.430)
(2.748.622)
Créditos diversos
214.315
242.918 Provisão para contingências
160.162
170.046 Imposto de renda e contribuição social
(725.361)
(755.337)
Propriedades para investimento
3.657.622 3.876.652 Patrimônio Líquido negativo
(3.270.513)
53.278 Prejuízo (lucro) líquido do exercício
(3.323.791)
(3.503.959)
Imobilizado
539.047
634.311 Capital social
5.082.360
5.082.360 Prejuízo (lucro) líquido por ação
(3,2176)
(3,3920)
Intangíveis
1.722
8.575 Prejuízos acumulados
(8.352.873) (5.029.082)
Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em
7.391.702 6.742.600 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
Total do Ativo
7.391.702
6.742.600
31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Para os Exercícios
previstas com contas a receber. c) Imobilizado Registrado ao custo de aquisição, Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
2018
2017
Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - (Em Reais)
formação ou construção, adicionado dos juros e demais encargos ﬁnanceiros Lucro líquido do período
Capital
Prejuízos
Patrimônio incorridos durante a construção ou desenvolvimento de projetos quando aplicável. A Lucro líquido do período
(3.323.791) (3.503.959)
social
acumulados
líquido depreciação dos bens é calculada pelo método linear. d) Intangível Ativos intangíveis Ajustes para reconciliar o lucro líquido do período com o caixa líquido aplicado nas
Saldo em 31/12/2016
5.082.360
(1.525.123)
3.557.237 adquiridos separadamente são mensurados no reconhecimento inicial ao custo atividades operacionais:
321.147
332.815
Prejuízo líquido do período
–
(3.503.959)
(3.503.959) de aquisição e, posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas Depreciação e amortização
14.290
1.059
5.082.360
(5.029.082)
53.278 do valor recuperável, quando aplicável. e) Reconhecimento da receita As receitas Provisão para crédito de liquidação duvidosa
Saldo em 31/12/2017
Provisão para contingências
(9.884)
(6.036)
Prejuízo líquido do período
–
(3.323.791)
(3.323.791)
5.082.360
(8.352.873)
(3.270.513) de aluguéis de imóveis próprios são computadas no resultado do exercício, pelo Diminuição (aumento) nos ativos operacionais:
Saldo em 31/12/2018
regime de competência, no período da vigência dos contratos de locação. As receitas Contas a receber de clientes
(102.120)
(34.090)
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os
(366)
9.372
da administração de imóveis de terceiros são calculadas à taxa de 5%, com base Adiantamentos a fornecedores
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017
(20.370)
25.050
nos aluguéis administrados, e são cobradas mensalmente, também pelo regime Adiantamentos a empregados
55.647
(24.036)
1. Contexto operacional: A Imobiliária Santa Therezinha S.A. (Companhia) é uma de competência. f) Apuração do resultado O resultado das operações (receitas e Créditos diversos
(266)
6.093
sociedade por ações de capital fechado e foi constituída em 05 de junho de 1951, despesas) é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos Impostos a recuperar
3.323
(3.898)
tendo por objetivo principal: a) administração de bens imóveis urbanos e rurais, exercícios. 4. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2018 Despesas antecipadas
Aumento (diminuição) nos passivos operacionais:
próprios ou de terceiros; b) compra e venda de imóveis em geral; c) loteamento e
Fornecedores
(76.107)
(1.519)
vendas de terrenos e construções por conta própria ou de terceiros; d) corretagens, o capital social da Companhia monta R$ 5.082.360, representado por 1.033.000 Obrigações
trabalhistas
13.114
(38.379)
comissões, ou representações por conta própria ou de terceiros; e e) participações ações ordinárias nominativas. b) Reserva legal: a reserva legal é constituída Obrigações tributárias
14.353
(1.030)
em outras empresas, outros negócios subsidiários ou aﬁns, que interessem à mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, até atingir o limite de Débitos diversos
(119.401)
(138.750)
sociedade, a critério da Diretoria e da Assembleia Geral. 2. Apresentação das 20% do capital social. c) Reservas de lucros: corresponde ao lucro remanescente, Débitos com partes relacionadas
4.150.818
1.054.038
demonstrações contábeis: As demonstrações contábeis da Companhia ﬁndas após a destinação para reserva legal, compensação de prejuízos e a distribuição Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais
920.387 (2.323.270)
em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 foram preparadas de acordo com as dos dividendos. d) Prejuízos acumulados: conforme determina o artigo 189 da Lei Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis a Pequenas e Médias Empresas, 6.404/76, o prejuízo do exercício será obrigatoriamente absorvido pelos lucros Aquisição de ativos imobilizado e intangível
–
(49.521)
conforme pronunciamento NBC TG 1.000 (R1), emitido pelo Conselho Federal de acumulados, reservas de lucros e pela reserva legal. O prejuízo apurado no exercício Caixa líquido aplicado nas
–
(49.521)
Contabilidade (CFC). As demonstrações contábeis foram preparadas com base no foi de R$ 3.503.959 foi imputado à conta de prejuízos acumulados. 5. Instrumentos atividades de investimento
custo histórico, exceto se indicado de outra forma. 3. Principais práticas contábeis: ﬁnanceiros: A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos Aumento Líquido do Saldo de Caixa e
920.387 (2.372.791)
O resumo das principais políticas contábeis adotadas pelo grupo é como segue: a) ﬁnanceiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender Equivalentes de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, às suas necessidades operacionais e a reduzir a exposição a riscos de crédito. 6. Caixa e Equivalentes de Caixa
No início do período
1.376.971
3.749.762
aplicações ﬁnanceiras com liquidez imediata e com risco insigniﬁcante de mudança
ﬁm do período
2.297.358
1.376.971
de seu valor de mercado. As aplicações ﬁnanceiras incluídas nos equivalentes de Outras informações: A Companhia adota política de contratar cobertura de seguros No
Aumento Líquido do Saldo de Caixa e
caixa são classiﬁcadas na categoria “Ativos ﬁnanceiros ao valor justo por meio para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suﬁcientes para cobrir Equivalentes de Caixa
920.387 (2.372.791)
do resultado”. b) Contas a receber de clientes São apresentadas aos valores de eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de
Diretoria
realização, o qual é representado pelo valor da prestação no momento inicial, risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria
das
demonstrações,
consequentemente
não
foram
analisadas
pelos
auditores
Dilermando Cigagna Junior - Diretor Vice-Presidente
acrescidos de juros, multas e variações monetárias decorrentes do atraso no
Therezinha Maluf Chamma - Diretora Presidente
pagamento pelos clientes. A provisão para créditos de liquidação duvidosa tem sido independentes. As demonstrações ﬁnanceiras na íntegra, auditadas e com parecer
Marcos Roberto Soares Pinto - Contador - CRC 1SP 205.559/O-7
constituída pela Administração, em montantes suﬁcientes para acobertar as perdas sem ressalva, estão arquivadas na sede social.

