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4ª Vara Cível – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 
0025936-73.2013.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional I - 
Santana, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda de Carvalho Queiroz, na forma da Lei, FAZ SABER a 
NELSON LOUREIRO DE OLIVEIRA NETO, CPF 376.748.658-00, que AMC SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA lhe ajuizou uma ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 7.004,07 
(Jun/2013) decorrentes do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, relativo as mensalidades 
vencidas e não pagas. Estando o requerido em local ignorado, foi expedido o presente edital, para 
que em 15 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, pague o débito devidamente atualizado, bem 
como honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa (ficando isento de custas), ou no 
mesmo prazo, ofereça embargos, sob pena de não o fazendo, constituir-se em pleno direito o título 
executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não real izado o pagamento e não 
apresentado os embargos previstos no art. 702 do CPC, nomeando-se para tanto curador especial. 
Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

9ª Vara Cível da Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1072126-
37.2014.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 9ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Rodrigo Galvão Medina, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PIA LORETO 
VERÔNICA M. FARIAS, CPF. 126.017.108-61, que VSTP EDUCAÇÃO LTDA, ajuizou-lhe uma ação 
de EXECUÇÃO, para cobrança de R$ 5.412,25 (Jul/2014), oriundos do Instrumento Particular de 
Confissão e Novação de Divida, firmado entre as partes e não pago. Estando a executada em lugar 
ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 03 dias, pague o débito atualizado ou em 
15 dias, embargue ou reconheça o crédito da exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da 
execução, inclusive custas e honorários, podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 6 
parcelas mensais, atualizadas, prazos estes que começarão a fluir após os 20 dias supra, sob pena 
de penhora de tantos quantos bens bastem para garantia da execução. Será o presente edital, afixado 
e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

A empresa SERVAPE ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, inscrita no CNPJ: 44.597.821/0001-22 
e CCM 8.590.772-3, vem por meio deste declarar o extravio dos seguintes documentos: 1) Livro 
Modelo 51 - n° 01; 2) Livro Modelo 53 - n° 01; 3) Livro Modelo 57 - n° 01; 4) Talão de notas fi scais não 
utilizadas - numeração de 001 até 100.

CTRENS - Companhia de Manutenção - CNPJ/MF 11.656.505/0001-25 - NIRE 35.300.377.010 - Ata da Assembléia Geral Extraordinária rea-
lizada em 01º/07/2016. I - Data, Horário e Local: Em 01º/07/2016, às 10h, na Rua Tabapuã, nº 81, 10º andar - parte, Itaim Bibi, CEP: 04533-
010, São Paulo - SP, sede social da Companhia. (Lavrada sob a forma de sumário, como faculta o parágrafo 1º do artigo 130 da Lei das Socieda-
des por Ações). II - Presença: Presentes os acionistas representando a totalidade do capital social, conforme Livro de Presença de Acionistas. 
III - Publicação: Dispensada a publicação do edital de convocação, em face do disposto no § 4º do artigo 124 da Lei nº 6.404/76. IV - Compo-
sição da Mesa: Sr. Agenor Marinho Contente Filho - Presidente; Sr. Alessandre Edo Toso - Secretário. V - Ordem do dia: Aprovar a transferência

da Companhia. VI - Deliberações: Foi aprovada, por unanimidade dos acionistas, a transferência de R$ 106.570.906,00 de lucros acumula-
VII - Encerramento e

Lavratura de Ata: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada e assinada a presente ata que lida e achada conforme
vai assinada por todos os presentes. São Paulo, 01º/072016. Mesa: Sr. Agenor Marinho Contente Filho - Presidente; Sr. Alessandre Edo Toso -
Secretário. Acionistas presentes: p/ CAF - Brasil Indústria e Comércio S.A., Agenor Marinho Contente Filho; p/ Inversiones em Concessiones
Feroviarias S.A., Agenor Marinho Contente Filho; e, p/ Construciones y Auxiliar de Ferrocarrlles S.A., 

e quando os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segu-
rança. Os passivos contingentes classificados como perdas possíveis não
são reconhecidos contabilmente, devendo ser apenas divulgados nas Notas
Explicativas e os passivos classificados como perdas remotas não requerem
provisão e divulgação, nos termos da Resolução CVM nº 3.823/09.
4) Caixa e Equivalente de Caixa 30.06.2016 30.06.2015
Caixa e Equivalente de Caixa 11.078 4.553
Disponibilidade 195 153
Disponibilidade em moeda estrangeira 588 488
Aplicações Financeiras de Liquidez - LTN 10.295 3.912
5) Títulos e Valores Mobil. e Instrumentos Financeiros Derivativos
a) Classificação da Carteira 30.06.2016 30.06.2015
Livres 1.198 8.247
Cotas de Fundo de Investimento Multimercado 1.136 157
Ações e Companhias Abertas 42 8.055
Finam – Fundo de Investimento da Amazônia 20 35

30.06.2016 30.06.2015
Vinculados à Prestação de Garantia 15.002 14.019
Título LFT – Vcto. 01.09.2018 1.351 2.431
Título LFT – Vcto. 01.03.2019 5.587 6.129
Ações de Companhias Abertas 8.064 5.459

30.06.2016 30.06.2015
Moedas de Privatização 10 10
Os títulos de renda fixa e LFT, custodiados no SELIC, com vencimentos em
01/09/2018 e 01/03/2019 estão classificados como disponíveis para venda e
estão em garantia de operações de bolsa. Os títulos de renda variável estão
custodiados na CBLC, classificados como títulos para negociação e ajusta-
dos ao valor de mercado.
b) Classificação por Categoria e Prazos

30.06.16 30.06.15
Valor Valor

1 a 30 31 a 180 181 a 360 Acima Mercado Mercado
dias dias dias de 360 Contábil Contábil

Livres 1.198 - - - 1.198 8.247
Cotas Fdo. Inv. 1.136 - - - 1.136 157
Outras 20 - - - 20 35
Ações 42 - - - 42 8.055
Garantias - - - 15.002 15.002 14.019
LFT - - - 6.938 6.938 8.560
Ações - - - 8.064 8.064 5.459
Total 1.198 - - 15.002 16.200 22.266
c) Instrumentos Financeiros e Derivativos: Os contratos derivativos tem
seus valores registrados em contas de compensação e os ganhos e as per-
das registrados em contas patrimoniais em contrapartida a contas de resulta-
do. O valor de mercado dos instrumentos financeiros derivativos, compostos
por operações de futuro, opções e termo, é apurado de acordo com os se-
guintes critérios : Futuro: com base nos ajustes diários divulgados pela
BM&FBOVESPA S.A. Termo: pelo valor de cotação de mercado à vista, sen-
do as parcelas a receber ou a pagar prefixadas para uma data futura, ajusta-
das a valor presente, com base nas taxas de mercado divulgadas pela
BM&FBOVESA S.A. Opções: preço médio de negociação no dia da apura-
ção, divulgado pela BM&FBOVESPA S.A. ou, quando não disponível, com
base em modelos de precificação.
Posição Patrimonial 30.06.2016 30.06.2015
Instrumentos Financeiros Derivativos 40 -
 Opções 40 -
Os valores de receitas e despesas líquidas com instrumentos financeiros de-
rivativos nos semestres estão demonstrados a seguir

30.06.2016 30.06.2015
Instrumentos Financeiros Derivativos 425 (1.011)
 Opções 873 (18)
 Futuro (448) (993)
6) Ativo Circulante - Outros Créditos

30.06.2016 30.06.2015
Rendas a Receber 20 17
 Corretagem a Receber 16 12
 Outras Rendas a Receber 4 5
Negociação e Intermediação de Valores 6.276 306
 Compensação Financeira CBLC 5.900 -
 Devedores – Contas Liquidações Pendentes 376 291
 Oper. c/Ativos Financ. e Merc. a Liquidar - 15
Diversos 37 3.006
Adiantamento e Antecipações Salariais 15 27
 Participações Pagas Antecipadamente - 2.976
 Impostos e Contribuições a Compensar 22 3
Despesas Antecipadas 15 331
Aluguel de Imóvel - 324
 Prêmios de Seguro 15 7
7) Investimentos 30.06.2016 30.06.2015
Investimentos 155 2.207
Lei do Áudio Visual 150 150
Ações e Cotas - 2.052
Outros Investimentos 5 5
Ao final do 2º semestre de 2015 o saldo das ações BVMF3 da empresa

1º Sem. 1º Sem.
Atividades Operacionais
Lucro (Prejuízo) Líquido (1.596) (4.244)
Ajuste ao Lucro Líquido 2.863 3.590
Depreciação e Amortização 178 178
Ajuste Valor de Mercado de Tits e Vlrs Mob
e Instrumentos Financeiros Derivativos 2.685 3.412

Variações em Ativos e Passivos 1.561 (609)
Redução (aumento) em Tits e Vlrs Mob
e Instrumentos Financeiros Derivativos 3.376 1.194

Redução (aumento) em Outros Créditos (3.533) 897
Redução (aumento) em Outros Valores e Bens (7) (331)
Aumento (redução) em Instrumentos
Financeiros Derivativos 40 -
Aumento (redução) em Outras Obrigações 1.685 (2.369)

Caixa Líquido Originado
em Atividades Operacionais 2.828 (1.263)

Atividades de Investimentos
Aquisição a Vista de Bens do Imobilizado (121) (10)
Aquisição a Vista de Bens do Diferido - (25)

Caixa Líquido Originado
em Atividades Investimentos (121) (35)

Redução/Aumento do Caixa
e Equivalentes de Caixa 2.707 (1.298)

Caixa e Equivalentes de caixa no Início do Período 8.371 5.851
Caixa e Equivalentes de caixa no Final do Período 11.078 4.553
Redução/Aumento do Caixa
e Equivalentes de Caixa 2.707 (1.298)

1) Contexto Operacional: A Lerosa S/A Corretora de Valores e Cambio tem
por objetivo social intermediar operações de câmbio, operar, negociar e dis-
tribuir títulos e valores mobiliários , por conta própria ou de terceiros e prestar
serviços de assessoria ou assistência técnica nos mercados financeiros e de
capitais. A Corretora também é responsável pela administração de clubes de
investimentos. 2) Apresentação das Demonstrações Financeiras: A Dire-
toria da Lerosa S/A Corretora de Valores e Cambio autorizou a conclusão da
elaboração das demonstrações contábeis em 29 de julho de 2016. Tais de-
monstrações foram elaboradas de acordo com as normas regulamentares
constantes do Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacio-
nal – COSIF e normas relativas ao mercado de títulos e valores mobiliários,
regulamentadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e estão sendo
apresentadas em conformidade com a atual legislação societária e práticas
contábeis, em observância aos Pronunciamentos Contábeis homologados
pelo Banco Central do Brasil, que incluem estimativas e premissas, como a
mensuração de provisões para perdas de créditos a receber,estimativas do
valor justo de certos instrumentos financeiros, estimativas para a determina-
ção de vida útil de ativos e provisões necessárias para passivos contingen-
tes. Portanto, os resultados efetivos podem ser diferentes destas estimativas
e premissas. 3) Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Caixa e
Equivalentes de Caixa: Para fins da demonstração,os caixas e equivalen-
tes de caixa correspondem aos saldos de disponibilidades em moedas naci-
onal e estrangeira e aplicações interfinanceiras de liquidez com conversibili-
dade imediata ou com o prazo original igual ou inferior a 90 dias, apresentan-
do risco insignificante de mudança, e com objetivo de gerenciar os compro-
missos de curto prazo. b) Aplicações Interfinanceiras de Liquidez: Foram
registradas pelo valor de aplicação ou de aquisição, acrescido dos rendi-
mentos incorridos até a data do balanço, calculados em base “pro rata die”.
c) Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos:
Estão contabilizados pelo valor de aquisição, acrescidos dos rendimentos
auferidos até a data do balanço, com base na taxa de remuneração e em
razão da fluência dos prazos dos papéis, de acordo com a Circular nº 3.068/
01, e estão classificados nas seguintes categorias: Títulos para Negociação
– Considerando que foram adquiridos com o objetivo de serem negociados
frequentemente e de forma ativa, são contabilizados a valor de mercado,
com as perdas e ganhos reconhecidos diretamente no resultado do período;
e Títulos Disponíveis para Venda – Títulos e valores mobiliários que não se
enquadram como para negociação nem como mantidos até o vencimento,
ajustados pelo valor de mercado em contrapartida à conta destacada no
Patrimônio Líquido, líquido dos correspondentes efeitos tributários. De acor-
do com o estabelecido na Circular nº 3082/2002 os instrumentos financeiros
derivativos são contabilizados pelo valor de mercado, com as valorizações e
desvalorizações reconhecidas diretamente no resultado do período. As ope-
rações com derivativos praticadas pela Corretora são contabilizadas no ba-
lanço e o valor-base dos contratos é contabilizado em contas de compensa-
ção. Os ajustes dos contratos futuros são apurados diariamente por tipo de
ativo e respectivo vencimento e reconhecidos no resultado do período.As
operações a termo são registradas pelo valor cotação de mercado à vista,
sendo as parcelas a receber ou a pagar em uma data futura ajustadas a va-
lor presente. Os prêmios das opções são contabilizados ao custo e ajusta-
dos a valor de mercado. d) Provisão para Créditos em Liquidação Duvi-
dosa: Não foi constituída provisão para créditos de liquidação duvidosa, em
virtude da administração entender não haver necessidade, tomando-se por
base as análises das operações em aberto e dos riscos específicos. e) Ne-
gociação e Intermediação de Valores: Demonstradas pelos valores das
operações de compra ou venda de títulos e valores a receber, realizadas na
BM&FBOVESPA, por conta própria e de terceiros, pendentes de liquidação
dentro dos prazos regulamentares. f) Investimentos: Estão representados
por aplicação em incentivos fiscais de audiovisuais demonstrados ao custo
de aquisição. g) Imobilizado de Uso: O imobilizado de uso está
contabilizado ao custo da aquisição e a depreciação é calculada pelo méto-
do linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil-econô-
mica dos bens, segundo parâmetros estabelecidos pela legislação tributária
sendo: 4% a.a. para Edificações, 20% a.a. para Sistema de Transporte –
Veículos e Sistema de Processamento de Dados e 10% a.a. para as demais
contas. A Corretora manteve os saldos dos bens registrados no Ativo imo-
bilizado ao custo histórico, em razão de não terem sido identificados indícios
de desvalorização, os quais não excedem o valor recuperável h) Receitas e
Despesas: Os resultados das operações de compra e venda de títulos e
valores mobiliários são apurados por ocasião da concretização das opera-
ções. As demais receitas e despesas estão registradas conforme o regime
de competência. i) Ativo e Passivo Circulante, Realizável e Exigível a
Longo Prazo: Os ativos são reconhecidos pelos valores de realização, in-
cluindo os rendimentos, as variações monetárias e cambiais auferidas e os
passivos demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo,
quando aplicável, os encargos, as variações monetárias e cambiais incorri-
dos. j) Ativos Contingentes: Não são reconhecidos contabilmente, porem
são divulgados quando for provável a entrada dos benefícios
econômicos.Quando a realização do ganho é praticamente certa, o ativo
contingente se torna um ativo e então é reconhecido contabilmente. k) Pas-
sivos Contingentes: São reconhecidos nas Demonstrações Contábeis
quando, baseado na opinião dos assessores jurídicos e da Administração,
for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou adminis-
trativa, com uma provável saída de recursos para liquidação das obrigações

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de Vossas Senhorias às demonstrações contábeis em 30 de junho 2016 e 2015.

Escritório Lerosa S/A Corretores de Valores
CNPJ 61.973.863/0001-30 - Av. Juscelino Kubitschek, nº 50, 2º andar, Itaim Bibi - São Paulo - SP

Balanços Patrimoniais em 30 de Junho de 2016 e 2015
Ativo 30.06.16 30.06.15
Circulante 33.621 30.158
Disponibilidades 783 641
Aplic. Interfin. de Liquidez 10.295 3.912
Aplicação em Dep. Interfinanceiros 10.295 3.912

Títs. Vals. Mob. e Instr. Fin. Der. 16.210 22.276
Carteira Própria 1.198 8.247
Vinculados à Prestação de Garantias 15.002 14.019
Certificados de Privatização 10 10

Outros Créditos 6.333 3.329
Rendas a Receber 20 17
Negoc. e Interm. de Valores 6.276 306
Diversos 37 3.006
Adto e Antecip. Salariais 15 27
Impostos e Contrib. a Compensar 22 3
Participações pagas Antecipadamente - 2.976

Realizável a Longo Prazo 26 342
Outros Créditos 26 342
Diversos 26 342
Devedores Depósito em Garantia 11 11
Despesas Antecipadas 15 331

Permanente 2.210 4.254
Investimentos 155 2.207
Outros Investimentos 155 2.207

Imobilizado de Uso 2.033 2.022
Imóveis de Uso 1.273 950
Outras Imobilizações de Uso 4.684 4.644
(-) Depreciações Acumuladas (3.924) (3.572)

Diferido 22 25
Gastos em Imóveis de Terceiros 25 25
(-) Amortização Acumulada (3) -

Total Ativo 35.857 34.754

Passivo 30.06.16 30.06.15
Circulante 13.326 9.413
Outras Obrigações 13.326 9.413
Instrumentos Financeiros Derivativos 40 -
Obrigações por Compras de Câmbio 447 206
Fiscais e Previdenciarias 275 184
Negoc. Interm. de Valores 11.913 8.359

Diversos 651 664
Provisão p/ Pagtos. à Efeturar 633 664
Credores Diversos - País 18 -

Exigível a Longo Prazo 11 11
Outras Obrigações 11 11
Diversos 11 11
Provisão p/ Passivos Contingentes 11 11

Patrimônio Líquido 22.520 25.330
Capital Social 22.400 22.400
De Domiciliados no País 22.400 22.400
Reservas de Capital 2 2
Reservas de Lucros 963 450
Ajuste ao Vr. de Merc. - TVM 751 6.722
Prejuízos Acumulados (1.596) (4.244)

Total Passivo 35.857 34.754

1º Sem. 1º Sem.
Discriminação 2.016 2.015
Receitas da Intermediação Financeira 2.293 442
Resultado de Oper. c/Titls. e Valrs. Mobiliários 2.034 161
Resultado de Operações de Câmbio 259 281
Despesas da Intermediação Financeira (152) (37)
Resultado de Operações de Cambio (152) (37)
Resultado Bruto da Intermediação
Financeira 2.141 405

Outras Receitas/Despesas Operacionais (3.737) (4.649)
Receitas de Prestação de Serviços 2.813 1.769
Despesas de Pessoal (2.335) (2.122)
Outras Despesas Administrativas (3.724) (3.121)
Despesas Tributárias (125) (71)
Outras Receitas Operacionais 89 -
Outras Despesas Operacionais (455) (1.104)
Resultado Operacional (1.596) (4.244)
Result. antes da Tributação sobre o Lucro (1.596) (4.244)
Prejuízo Líquido (1.596) (4.244)
Quantidade De Ações 32.000.000 32.000.000
Prejuízo Por Ações (0,050) (0,133)

Demonstração do Resultado para os Exercícios findos
em 30 de Junho de 2016 e 2015 (Em Milhares de Reais)

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios
findos em 30 de Junho de 2016 e 2015 (Em milhares de reais)

Ajuste ao Valor Lucros ou
Capital Aumento Reservas  Reservas de Mercado-TVM Prejuizos

Eventos Realizado Capital de Capital de Lucros e Derivativos Acumulados Total
Saldos em 01.01.2015 22.400 - 2 450 3.310 - 26.162
Aj. ao Vlr de Merc.-tvm E Deriv. - - - - 3.412 - 3.412
Prejuízo Líquido do Semestre - - - - - (4.244) (4.244)
Saldos em 30.06.2015 22.400 - 2 450 6.722 (4.244) 25.330
Mutações do Semestre - - - - 3.412 (4.244) (832)
Saldos em 01.01.2016 22.400 - 2 963 (1.934) - 21.431
Aj. ao Vlr de Merc. - TVM e Deriv. - - - - 2.685 - 2.685
Prejuízo Líquido do Semestre - - - - - (1.596) (1.596)
Saldos em 30.06.2016 22.400 - 2 963 751 (1.596) 22.520
Mutações do Exercício - - - - 2.685 (1.596) 1.089

BMFBOVESPA S/A, classificadas como investimentos no Permanente, fo-
ram totalmente alienadas.
8) Passivo Circulante - Outras Obrigações

30.06.2016 30.06.2015
Negociação e Intermediação de Valores 11.913 8.359
 Caixas de Registro e Liquidação 33 413
 Comissões e Corretagens a Pagar 161 -
 Credores - Conta Liquidações Pendentes 11.603 7.946
 Operações c/ Ativos Financeiros e Mercadorias 116 -
9) Contingências: As declarações de Imposto de Renda dos últimos cinco
exercícios estão sujeitas à revisão e apuração pelas autoridades fiscais.
Outros impostos e contribuições permanecem sujeitos à revisão e aprova-
ção pelos órgãos competentes por períodos variáveis de tempo. Em
atendimento à Resolução do CMN nº 3535 de 31/01/2008 os assessores
jurídicos informam a existência de ações judiciais na data base de 30 de
junho de 2016. A Corretora é parte em processos administrativos e ação
judicial decorrentes do curso normal de operações envolvendo questões
tributárias e, trabalhistas. A Administração com base em informações de
seus assessores jurídicos, em análise das demandas judiciais penden-
tes e em decisões anteriores às qualidades reivindicadas, constituiu pro-
visão em montante considerado suficiente para cobrir prováveis perdas
com as ações em curso, como segue, em 30 de junho de 2016: Processo
de natureza Trabalhista: A provisão para passivos contingentes está re-
presentado por R$ 11 mil e o depósito judicial para interposição de recur-
sos trabalhistas está registrado no ativo, em mesmo montante. Proces-
sos de natureza fiscal: A Corretora figura como parte em 02 (dois) pro-
cessos que versam sobre matéria fiscal, avaliados pelos assessores jurí-
dicos como de risco possível no valor de R$ 1.592 mil sem provisão
constituída. As contingências fiscais referem-se, processos administrati-
vos relativa a restituição / compensação de PIS e COFINS. 10) Remune-
ração do Capital Próprio: No semestre findo em 30/06/2016 não houve
pagamento de Juros sobre Capital Próprio. 11) Partes Relacionadas:
Os administradores da Corretora possuem saldo em conta corrente para
movimentação na instituição no montante de R$ 129 (R$ 1.003 em
2015). As operações acima foram realizadas com base em taxas, prazos
e valores usualmente praticados no mercado na data das operações,
considerando-se a ausência de risco. 12) Patrimônio Líquido: a) Capi-
tal Social: o Capital Social é de R$ 22.400 mil e está representado por
32.000.000 (trinta e dois milhões) de ações ordinárias nominativas, de
R$ 0,70 (setenta centavos) cada uma, totalmente subscritos e
integralizados na data do balanço, por acionistas domiciliados no país.
b) Dividendos: O estatuto prevê a destinação de dividendos mínimos de
25% sobre o lucro líquido em cada exercício, conforme legislação
societária. c) Reserva de Lucros: A conta de Reserva de Lucros é com-
posta por reserva legal constituída nos termos da Lei nº 11.638/07 e do
estatuto social, à alíquota de 5% do lucro líquido, antes de qualquer ou-
tra destinação, limitada a 20% do capital integralizado. d) Ajuste ao Va-
lor de Mercado: Refere-se ao ajuste ao valor de mercado dos títulos e
valores mobiliários classificados como disponíveis para venda, líquido
dos efeitos tributários. 13) Risco Operacional e de Mercado: A gestão
de risco operacional é definida como a possibilidade de ocorrência de
perdas resultantes de falha ou inadequação de processos internos, sis-
temas, comportamento humano, ou eventos externos, que podem ocor-
rer em qualquer etapa de um processo operacional de uma instituição fi-
nanceira. Em atendimento à Resolução nº 3.380, de 29.06.2006 do Ban-
co Central do Brasil, a Corretora instituiu a estrutura de gerenciamento
capacitada para identificar, avaliar, monitorar, controlar e mitigar seus
riscos, inclusive aqueles decorrentes de serviços terceirizados. Em aten-
dimento à Resolução nº 3.464, de 26/06/2007, do Conselho Monetário
Nacional, a Corretora instituiu a estrutura de gerenciamento de Risco de
Mercado, que se encontra plenamente capacitada para identificação,
avaliação, monitoramento, e mitigação dos processos que possam acar-
retar nesta modalidade específica de Risco, havendo inclusive um
monitoramento periódico contendo testes de avaliação dos sistemas,
que visam otimizar os controles de Risco de Mercado. A estrutura im-
plantada é compatível com o porte da Corretora, e a política de
Gerenciamento de Risco de Mercado também está devidamente aprova-
da por sua Diretoria, passando por revisões periódicas, nos termos da
legislação vigente. 14) Ouvidoria: Nos termos da Resolução nº 3.477 de
26/07/2007, do Conselho Monetário Nacional, a Corretora implementou
um componente organizacional de Ouvidoria, compatível com o seu por-
te, e que vem servindo plenamente como nova modalidade de canal de
comunicação para com seus clientes e usuários.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 30 de Junho de 2016 e de 2015 (Em Milhares de Reais)

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 30 de Junho de 2016 e 2015 (Em milhares de Reais)

JOÃO ROBERTO LEROSA FILHO - Diretor - Presidente
MÁRIO NOVELINE - Diretor - Financeiro

WALTER MESQUITA DE ARAUJO - CT CRC 1SP103098/O-6
Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Financeiras

Aos Acionistas e Administradores do
Lerosa S/A Corretora de Valores e Câmbio - São Paulo – SP
Examinamos as demonstrações contábeis da Lerosa S/A Corretora de
Valores e Câmbio, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de
junho de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre
findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas
contábeis e demais notas explicativas. Responsabilidade da
administração sobre as demonstrações contábeis: A administração
da Lerosa S/A Corretora de Valores e Câmbio, 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.
Responsabil idade dos auditores independentes :  Nossa
responsabi l idade é a de expressar uma opinião sobre essas
demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e
que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de
distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e
divulgações apresentados nas demonstrações contábeis.  Os
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
inc lu indo a aval iação dos r iscos de distorção re levante nas
demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude
ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles
internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis da Corretora para planejar os procedimentos

de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins
de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da
Corretora. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das
demonstrações contábeis tomadas em conjunto Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar
nossa opinião. Opinião: Em nossa opinião, as demonstrações contábeis
acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Lerosa S/A Corretora
de Valores e Câmbio, em 30 de junho de 2016, 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 autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil.

São Paulo, 18 de agosto de 2016.
Sacho - Auditores Independentes Marcelo Machado de Andrade
CRC - 2SP 017.676/O-8 CRC - 1SP 223.997/O-8

Leilões

RONALDO MILAN LEILOEIRO OFICIAL - JUCESP 266INFORMAÇÕES: TEL.: (11) 3845-5599 - FAX: (11) 3849-8383

ON LINE
ON LINEMILAN

www.milanleiloes.com.br

DIA 05 DE OUTUBRO DE 2016 (QUARTA-FEIRA) AS 9:30 HS.

VISITAÇÃO: DIA 04 DE OUTUBRO - NO LOCAL DO LEILÃO DAS 8 ÀS 17 HS.
LOCAL: RODOVIA RAPOSO TAVARES, KM 20 - SP.

LOCAL: RUA QUATÁ, 733 VILA OLIMPIA - SP.
LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE

LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE

APROX. 190 VEÍCULOS

RECUPERADOS DE FINANCIAMENTO, FURTO E SINISTRO
AUTOMÓVEIS • CAMINHÕES • MOTOS

LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE

LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE LEILÃO PRESENCIAL e ONLINE

LOCAL DO LEILÃO: RUA QUATÁ, 733 VILA OLÍMPIA - SP.

LOCAL DO LEILÃO: RUA QUATÁ, 733 VILA OLÍMPIA - SP.LOCAL DO LEILÃO: RUA QUATÁ, 733 VILA OLÍMPIA - SP.

1 º LEILÃO: 2 º LEILÃO:DIA 04 DE OUTUBRO DE 2016 (TERÇA-FEIRA), ÀS 15:00h • DIA 18 DE OUTUBRO DE 2016 (TERÇA-FEIRA), ÀS 15:00h

1 º LEILÃO: DIA 03 DE OUTUBRO DE 2016 (SEGUNDA-FEIRA), ÀS 15:30h1 º LEILÃO: DIA 30 DE SETEMBRO DE 2016 (SEXTA-FEIRA), ÀS 15:00h

1 º LEILÃO: DIA 29 DE SETEMBRO DE 2016 (QUINTA-FEIRA), ÀS 15:30h

2 º LEILÃO: DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016 (TERÇA-FEIRA), ÀS 15:30h2 º LEILÃO: DIA 11 DE OUTUBRO DE 2016 (TERÇA-FEIRA), ÀS 15:00h

2 º LEILÃO: DIA 06 DE OUTUBRO DE 2016 (QUINTA-FEIRA), ÀS 15:30h

SÃO PAULO/SP - APTO C/ 47,190M² Á. PRIV. - GUAIANAZES - Rua Agrimensor

Sugaya, nº 1.437 – Bairro Colonial, Apto nº 65 - 6º pav. do Bloco 1 •

CATAGUASES/MG - APTO C/ 148,09M² Á. CONSTR. - CENTRO - RuaAstolfo Dutra,

nº 237 – Apartamento nº 101 do Edifício Luiz Pimentel Bittencourt • CUIABÁ/MT -

APTO C/ 62,5669M² Á. PRIV. - Rua Madrid, nº 70, unidade 11 do Bloco F,

SÃO PAULO/SP - CAPITAL: GRANDE. SP.: LITORAL: INTERIOR:SAÚDE/SP • VILA MARIANA/SP • OSASCO/SP • GUARUJÁ/SP • BERTIOGA/SP •

CAMPINAS/SP • JACAREÍ/SP • MACAÉ/RJ • JUIZ DE FORA/MG • LAMBARI/MG • RIO VERDE/GO • DOURADINA/MS •OUTROS ESTADOS:

SAPEZAL/MT • PRIMAVERADO LESTE/MT •ARAPUTANGA/MT

SÃO PAULO/SP - CAPITAL: JD. VL BARBOSA/SP • SAÚDE/SP •

OUTROS ESTADOS: • CURITIBA/PR SANTA FELICIDADE •

CURITIBA/PR B. TARUMÃ • ARAPONGAS/PR • PARAISO DO

TOCANTINS/TO

Bauru-SP. Jardim Maramba. Rua Pedro Bertolino (lt. 09 da qd. G-1). Terreno c/

300,00m². Matr. 9.096 do 2º RI local. Obs.: Ocupado. (AF). • Novorizonte-MG.

Centro. Rua Saul Almeida, 540 esq. c/ Av. José Ferreira Costa. Casa. Áreas totais:

terr. 306,15m² e constr. estimada no local 159,00m². Matr. 11.120 do RI de Salinas.

Obs.: Ocupada

LEILÃO DE
15 IMÓVEIS

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 10/10/2016 às 14h30/2º Público Leilão: 11/10/2016 às 15h30

FABIO ZUKERMAN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 719, com escritório à Rua Tenente Negrão,
140 – 3° andar - CEP: 04530-030- São Paulo – SP, devidamente autorizado pelo Credor
Fiduciário RESIDENCIAL DIÓGENES EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrito no
CNPJ sob n° 12.599.335/0001-57, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos do artigo
27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário: Aparta-
mento nº 35, localizado no 3º andar do RESIDENCIAL ÚNICO SANTANA, situado na Rua Diogenes de
Lima, 75, na Vila Ester, no 23º Subdistrito - Casa Verde, contendo a área privativa de 51,5600m², área
de garagem de 8,8200m², referente a vaga nº 24P no 2º subsolo, vinculada como acessório, e área co-
mum de 51,2846m², com a área total de 111,6646m², correspondendo-lhe uma fração ideal de 2,4451%
no terreno condominal matriculado sob o nº 11.973 (da qual 0,2004% refere-se a vaga de garagem).
Convenção de condomínio registrada sob o nº 12.590, no Livro 3 - Auxiliar, desta Serventia. Imóvel obje-
to da Matrícula nº 182.680 do 8º Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP.  1º PÚBLICO
LEILÃO em 10/10/2016 às 14h30. VALOR: R$498.415,12. 2º PÚBLICO LEILÃO em 11/10/2016 às
15h30. VALOR: R$504.492,88. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas a aquisi-
ção do imóvel no leilão, como: pagamento à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de
arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certi-
dões, emolumentos cartorários, registrários etc. O imóvel será vendido no estado em que se encontra,
não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de conserva-
ção. O imóvel encontra-se ocupado, a desocupação deverá ser providenciada pelo comprador, que assu-
me o risco da ação, bem como todas as custas e despesas. Leilão online através do site
www.sold.com.br. Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei
9.514/97. Caso não haja licitante em nenhum dos leilões, a comitente vendedora irá analisar “Lances Con-
dicionais”; ou seja, lances menores do que os valores mínimos de venda estipulados para os 2 leilões.
Esta análise poderá resultar em aceitação ou não da venda. Caso a venda seja aceita, mesmo que por va-
lor menor do que a dívida, a comissão de 5% do Leiloeiro será devida pelo arrematante e a comitente (cre-
dor fiduciário) fornecerá o respectivo termo de quitação ao(s) fiduciante(s), conforme Artigo 27, parágrafo
6º. da Lei 9.514/97. Em caso de não aceitação do lance condicional, nada será devido ao proponente.

 Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 13/10/2016 às 14h30/2º Público Leilão: 14/10/2016 às 14h30

FABIO ZUKERMAN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 719, com escritório à Rua Tenente Negrão,
140 – 3° andar - CEP: 04530-030- São Paulo – SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário SEI
BRIGADEIRO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, inscrito no CNPJ sob n° 13.035.283/
0001-59, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e
regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, os seguintes imóveis: Lote
001 – Apartamento nº 1.310 (mil trezentos e dez), localizado no 13º pavimento, do “CONDOMÍNIO
SETIN DOWNTOWN BRIGADEIRO”, situado na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº 339, no 2º Subdistrito
- LIBERDADE, com a área privativa de 40,390m², a área de uso comum de 42,207m², a área privativa
mais de uso comum de 82,597m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,41415%, e o direito de uso de 01
(uma) vaga de garagem, em lugar indeterminado no 1º, 2º, 3º ou 4º subsolo. Imóvel objeto da Matrícula nº
118.400 do 1º. Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO em 13 de
outubro de 2016, à partir das 14h30 horas. VALOR: R$ 444.259,33. 2º PÚBLICO LEILÃO em 14 de
outubro 2016, à partir das 14h30 horas. VALOR: R$ 415.656,33. Lote 002 - Apartamento nº 1.610
(mil seiscentos e dez), localizado no 16º pavimento, do “CONDOMÍNIO SETIN DOWNTOWN
BRIGADEIRO”, situado na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio nº 339, no 2º Subdistrito - LIBERDADE, com a
área privativa de 40,390m², a área de uso comum de 42,207m², a área privativa mais de uso comum de
82,597m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,41415%, e o direito de uso de 01 (uma) vaga de
garagem, em lugar indeterminado no 1º, 2º, 3º ou 4º subsolo. Imóvel objeto da Matrícula nº 118.430 do 1º.
Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO em 13 de outubro de 2016, à
partir das 14h30 horas. VALOR: R$ 460.613,42. 2º PÚBLICO LEILÃO em 14 de outubro 2016, à partir
das 14h30 horas. VALOR: R$ 437.152,33. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas
a aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento à vista de comissão do Leiloeiro de 5% sobre o valor de
arrematação, despesas com Escritura Pública, Imposto de Transmissão de Foro, taxas, alvarás, certidões,
emolumentos cartorários, registrários etc. Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram,
não podendo o arrematante alegar desconhecimento das condições, características e estado de
conservação. Os imóveis encontram-se desocupados. Na eventualidade de ocupação, a desocupação
deverá ser providenciada pelo adquirente, que assume o risco da ação, bem como todas as custas e
despesas, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97. Leilão online através do site www.sold.com.br.

 Consulte o edital completo no site:WWW.SOLD.COM.BR
Informações: (11) 3296-7555 - R. Tenente Negrão, 140 - 3º Itaim Bibi - São Paulo/SP.

METALÚRGICA DE MATTEO LTDA. EPP. Torna público que recebeu da CETESB a
Renovação da Licença de Operação N° 48004059, válida até 28/09/2020 p/ Fabricação
de Peças estampadas  p/ automóveis, localizada à Rua Quinze de Agosto, n° 58 -
Jardim Canhema - Município: Diadema - Cep: 09941-520.

POSTO QUALITY ARUJA LTDA. Torna público que requereu na CETESB a Renovação da
Licença de Operação para Comercio Varejista de Combustiveis e Lubrificantes para
Veiculos, sito à Rua Major Benjamim Franco, 980 – Centro Residencial – Aruja – SP.

SOCIEDADE PAULISTA DE TUBOS FLEXÍVEIS LTDA., torna público que recebeu da
CETESB a Renovação de Licença de Operação n.º 30010385 com validade até
21/09/2019 para Fabricação de Tubos Metálicos Flexíveis, sito à Av. Presidente Wilson,
2432/64. Mooca - CEP 03107-002 - São Paulo/SP.

11 3531-3233 www.orcose.com.br
Rua Clodomiro Amazonas, 1435 - Vila Olímpia - 04537-012 - São Paulo - SP 

Fundador:  José SERAFIM Abrantes
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QUINTA-FEIRA, 29 DE SETEMBRO DE 2016

PAGAMENTO POR MEIO DE RPA TODO MÊS
Empresa que emite RPA todo mês para o escritório de advocacia (pessoa 
jurídica), para o mesmo advogado pode criar vínculo empregatício? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA POSSUI BANCO DE HORAS HOMOLOGADO PELO SINDI-
CATO. TODOS OS ATRASOS PRECISAM POR OBRIGAÇÃO IR PARA 
O BANCO DE HORAS, OU QUANDO O FUNCIONÁRIO ATRASA SEM 
JUSTIFICATIVA, PODEMOS DESCONTAR NA FOLHA DE PAGAMENTO?

Informamos que não há previsão legal expressa, contudo entendemos 
que os atrasos somente poderão ser descontados do banco de horas se 
no acordo homologado com o sindicato autorizar, caso contrário esses 
atrasos são descontados em folha de pagamento.

REGIME DE TEMPO PARCIAL
Jornada em tempo parcial pode ser aplicada por todas as empresas? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECOLHER O INSS COMO FACULTATIVO
Empresário administrador que não retirada o pró-labore e recolhe 
todo mês o INSS com o código 1406, facultativo mensal. Será obrigado 
a ter retirada de pró-labore mensal para justificar o recolhimento? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO RECEBE NOTIFICAÇÃO DE FALECIMENTO DE ALGUM 
ENTE FAMILIAR NO CURSO DA JORNADA DE TRABALHO, COMO 
PROCEDER COM O AFASTAMENTO, DEVE SER CONTADO A PARTIR 
DO DIA SEGUINTE?

Sendo descendente ou ascendente o grau de parentesco do falecido, con-
forme o inciso I do art. 473 da CLT, o colaborador teria abonado o período 
restante do dia em que foi notificado do falecimento, e os dois dias de 
que trata o citado dispositivo, considerados dias úteis para o trabalho, 
dispensado do trabalho, por motivo de “luto”, sem prejuízo do salário.
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