
Com mais de 23 mil 

participantes na Nada 

2017, o evento anual 

é uma obrigação para 

os profissionais da 

indústria automotiva

Todos os anos, a National 
Automobile Dealers As-
sociation (Nada) Con-

vention & Expo - principal 
evento de distribuição auto-
motiva do mundo reúne os 
grandes nomes do segmento 
para definir o ritmo para o 
próximo ano, assim como as 
tendências da indústria e suas 
expectativas.

Este ano, a conferência, que 
aconteceu em New Orleans, 
deixou a sensação de que 2017 
será um ano de mudanças na 
indústria automotiva. 

A Search Optics, especiali-
zada em marketing automo-
tivo e expositora, traz cinco 
tendências da NADA 2017 
na perspectiva do marketing 
digital como fatores que todos 
os anunciantes devem prestar 
atenção:
 1. Resultados ainda reinam 

como o principal: As tec-
nologias vão continuar a 
se aperfeiçoar, enquanto 
surgem novas plataformas 
e possibilidades de comu-
nicação. Independente-
mente de tendências, o 
que realmente interessa 
aos concessionários sem-
pre será o quanto isso 
pode impactar seu objetivo 
final, ou seja: vendas de 
carros. Isso significa que 
encontrar o parceiro de 
marketing digital certo 
para impulsionar os resul-
tados é essencial. Foco no 
resultado ainda importa 
mais do que qualquer outra 
coisa.

 2. Nem todas as empresas 
que trabalham com ma-
rketing para ferramentas 
de busca (SEM) fazem da 
mesma forma: Comprar 
palavras-chaves no Google 
AdWords não é o mesmo 
que comprar um pacote 
de sal. A experiência em 
SEM é importante e, nem 
sempre, fácil de encontrá-
la. Isso porque o marketing 
digital está ficando cada 
vez mais complexo. As 
concessionárias precisam 
de parceiros de marketing 
que possam ajudá-los a exe-
cutar com êxito as ações de 
SEM. Mais do que isso, eles 
devem esperar excelentes 
resultados de SEM de seus 
fornecedores de serviços 
de marketing digital em 
2017. Qualquer retorno 
menor é inaceitável.

 3. Otimismo com cautela: 
Houve um ot imismo 
cauteloso no evento e 
os participantes pare-
ciam sentir uma mu-
dança que pode alterar 
radicalmente o cenário 
automotivo conforme 
a administração Trump 
avança. Nos negócios, 
as mudanças são cons-
tantes, mas quando essa 
mudança está além de 
seu controle, é preciso 
liderança e confiança em 
sua experiência digital 
para promover as ações 
de marketing. Além dis-
so, ter uma perspectiva 
global pode trazer valor a 
uma iniciativa de marke-
ting digital, e esse valor 
vai crescer à medida que 
as práticas de negócios 
globais evoluem durante 
o ano.

 4. Maior digitalização exige 
maior inovação: A indús-
tria automotiva está em um 
ponto de virada quando se 
trata da penetração digital.  
De fato, estamos agora en-
trando na próxima onda no 
mercado dos EUA de 100% 
de penetração digital. Isso 
se traduz na necessidade 
de entender melhor a 
mídia, juntamente com 
outros fatores que forçam 
os concessionários a recor-
rerem a estratégias mais 
inovadoras de marketing 
e vendas, a fim de superar 
o ruído digital.

 5. Os Estados Unidos conti-
nuam definindo o tom: Os 
EUA estão no epicentro da 
inovação de marketing digi-
tal e melhores práticas. Os 
mercados globais continua-
rão a olhar para as agências 
digitais nos Estados Unidos 
para definirem a direção 
de suas estratégias para 
2017. Na EMEA (Europa, 
Oriente Médio e África), 
em particular, uma nova 
realidade acaba de chegar 
à medida que os concessio-
nários têm se alinhado com 
as condições do mercado 
para competir de forma 
mais eficaz num mundo 
cada vez mais digital e em 
rápida mutação. O mesmo 
podemos destacar para 
a América Latina, onde 
as concessionárias estão 
se digitalizando cada vez 
mais rápido e entendendo 
o consumidor digital como 
o centro de suas estraté-
gias.

(*) - É presidente Latam 
da Search Optics e está a frente do 
desenvolvimento de oportunidades 

e estratégias com montadoras e 
marcas nacionais para o Brasil 

e América Latina.

As cinco tendências 
de marketing da 

distribuição automotiva
Eduardo Cortez (*)
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COMPANHIA BRASILEIRA DE GESTÃO DE SERVIÇOS - CNPJ/MF nº 02.533.940/0001-71 - NIRE 35.300.376.781 - Edital de Convoca-
ção - A Companhia Brasileira de Gestão de Serviços (“Companhia”), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 
02.533.940/0001-71, com sede na Cidade de Barueri/SP, na Alameda Tocantins, 822, Alphaville Industrial, CEP: 06455-020, convoca as 
Acionistas para a Assembleia-Geral a ser realizada na sede da Companhia no dia 07/03/2017, destinada a deliberar sobre: (a) no âmbito da 
AGO às 9h: (i) as contas dos administradores, o Balanço Patrimonial, as Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício 
social encerrado em 31/12/2016 e o Parecer dos Auditores Independentes; (ii) a Proposta de Destinação do Lucro Líquido do exercício social 
encerrado em 31/12/2016; (iii) a reeleição dos membros da Diretoria, ratificando-se a aprovação unânime de tal item havida na Reunião 
Ordinária do Conselho de Administração realizada em 07/02/2017, e a aprovação da vigência dos mandatos até a AGO que deliberar sobre 
as demonstrações financeiras da Companhia do exercício social que se encerrará em 31/12/2017 ou por 01 ano a contar de 07/03/2017, o 
que ocorrer primeiro; (iv) a eleição, a reeleição dos Membros do Conselho de Administração e o montante global anual da remuneração dos 
administradores; e (v) a eleição, a reeleição dos Membros do Conselho Fiscal e a remuneração destes. (b) no âmbito da AGE às 9h30:(i) o 
aumento do capital social da Companhia em mais R$ 10.902.939,00, com a emissão de 10.902.939 novas ações ordinárias e sem valor 
nominal, pelo preço de emissão de R$ 1,00 cada uma, em tudo idênticas às atualmente existentes, a serem subscritas mediante a capitali-
zação dos créditos detidos pelas Acionistas contra a Companhia decorrentes dos dividendos obrigatórios declarados na AGO e ainda não 
pagos ou em dinheiro; (ii) a proposta de (a) capitalização ou (b) distribuição seguida de aumento de capital a ser subscrito com créditos de 
dividendos a pagar ou dinheiro, de lucros acumulados no montante de R$ 32.708.817,00, sem emissão de novas ações, mediante a capita-
lização dos créditos detidos pelas Acionistas contra a Companhia decorrentes do saldo do lucro líquido declarado na AGO e ainda não pago 
ou em dinheiro, conforme o balanço patrimonial da Companhia levantado em 31/12/2016, nos termos das seguintes alternativas: (1) em 
sendo aprovada a capitalização dos referidos lucros, o capital social da Companhia será aumentado em mais R$ 32.708.817,00, sem a 
emissão de novas ações; ou (2) em sendo aprovada a distribuição dos referidos lucros, é proposto o aumento do capital social da Compa-
nhia em mais R$ 32.708.817,00, com a emissão de 19.322.316 novas ações ordinárias, pelo preço de emissão de R$ 1,6928 cada, em tudo 
idênticas às atualmente existentes, a serem subscritas mediante a capitalização dos créditos detidos pelas acionistas contra a Companhia 
decorrentes dos dividendos declarados na AGO e ainda não pagos ou em dinheiro. (iii) a alteração do Artigo 5 do Estatuto Social da Com-
panhia para refletir os aumentos do capital social indicados nos itens (i) e (ii) acima; e (iv) a alteração do art. 16 do Estatuto Social da 
Companhia para dispor que o mandato dos diretores vigerão até a AGO que deliberar sobre as contas do exercício a que se referirem. Nos 
termos da lei, todas as Acionistas terão preferência para a subscrição dos aumentos de capital na proporção de suas atuais participações 
no prazo que vier a ser fixado pela AGE, observado o prazo legal mínimo de 30 dias. As Acionistas que o desejarem poderão, no ato da 
subscrição das novas ações, subscrever sobras. Em havendo sobras, as Acionistas que as tenham subscrito terão o prazo de 10 dias, 
contado do fim do prazo determinado pela AGE para a subscrição das ações objeto do aumento de capital, se aprovado, para subscrever 
as ações não originalmente subscritas na proporção de suas participações no capital social da Companhia, consideradas apenas as Acio-
nistas que tiverem subscrito as sobras. Nos termos do artigo 135 da Lei nº 6.404/76, a AGOE instalar-se-á, em primeira convocação, com a 
presença de Acionistas que representem, no mínimo, 2/3 do capital com direito a voto e, em segunda convocação, com qualquer número.

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

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

PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 06/03/2017  - 14:00h  -  2º LEILÃO: 21/03/2017  - 14:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e Online o imóvel a seguir caracteri
zado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento nº 91, localizado no 9º andar do empreendimento denominado EDIFÍCIO “GALLERIA 
MOOCA”, 

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão em 06/03/2017 às 14:00 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 21/03/2017 às 14:00 horas. LOCAL: 
Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA   FIDUCIANTE: CRISTIANE AGOSTINHO, 

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 1.802.528,41 (um milhão, oitocentos e dois mil, 
quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e um centavos) 2º leilão: R$ 1.119.851,59 (um milhão, cento e dezenove mil, oitocentos e 
cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE: Os interessados em participar 

OBSERVAÇÕES:

 

do de conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por 

encargos condominiais, 

GPAT S.A. – Propaganda e Publicidade - CNPJ/MF nº 06.006.380/0001-58 – NIRE 35.300.359.666
Edital de Convocação para AGE e de  transformação para sociedade empresária sob a forma limitada 

Convocamos os acionistas a se reunirem em AGE, a ser realizada, em 1º convocação, dia 13/3/17, às 10hs, na sede, Avenida das Nações 
Unidas, nº 12.995, 9º, Brooklin Novo, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) a alteração do endereço da sede da Com-
panhia para a Rua João Moura, 1.144, parte, Pinheiros; (ii) a eleição do segundo administrador para compor a diretoria da Companhia; (iii) 
a aprovação da transformação do tipo societário da Companhia em sociedade empresária sob a forma limitada, cujo respectivo contrato 
social passará a vigorar nos exatos termos do Estatuto Social atualmente vigente e, no que for aplicável, em conformidade às regras do 
Código Civil Brasileiro, sem quaisquer prejuízos econômicos e/ou políticos aos atuais acionistas da Companhia; e (iv) aprovação da redação 
do Contrato Social para refletir as matérias mencionadas acima. SP, 24/2/17. Lucio Pereira de Brito - Diretor.

2ª VC – Regional Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1002052-
63.2016.8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Caren Cristina Fernandes De Oliveira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) Munir Elias Obeid, Lord Cockrane, 616, Sala 310, Ipiranga - CEP 04213-001, São Paulo-SP, 
CPF 041.636.958-85, RG 50.358.511-7, Casado, Brasileiro, EMPRESARIO(A), que lhe foi proposta 
uma ação de Monitória por parte de Lanchonete Bica Ltda - Me, objetivando a cobrança da quantia 
de R$ 42.298,93 (atualizada em abril de 2016) referente à doze cheques do Banco Bradesco, Agência 
3239-5, Conta 000033-7 (1. Cheque nº 001285, datado para 01/01/214; 2. Cheque nº 001286, datado 
para 01/02/214; 3. Cheque nº 001287, datado para 01/03/214; 4. Cheque nº 001288, datado para 
01/04/214; 5. Cheque nº 001289, datado para 01/05/214; 6. Cheque nº 001290, datado para 
01/06/214; 7. Cheque nº 001291, datado para 01/07/214; 8. Cheque nº 001292, datado para 
01/08/214; 9. Cheque nº 001293, datado para 01/09/214; 10. Cheque nº 001294, datado para 
01/10/214, 11. Cheque nº 001295, datado para 01/11/214; 12. Cheque nº 001296, datado para 
01/12/214). 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, pague a importância indicada na inicial 
acrescida de honorários advocatícios de 5% (cinco) por cento, ou então ofereça embargos à ação 
monitória, tudo no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, 20 dias contados da primeira publicação, sob pena de, não o fazendo, constituir -se, de pleno 
direito, o crédito cobrado em executivo judicial, nos termos do quanto disposto no artigo 701, § 2º, do 
CPC. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 11 de janeiro de 2017. 

2ª Vara de Registros Públicos. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da 
Ação de Usucapião, PROCESSO Nº 0082017-70.2012.8.26.0100 - 1600/12. O(A) MM. Juiz(a) de Direito 
da 2ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Leticia Fraga 
Benitez, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) AGU / USU - Procuradoria Regional da União em São 
Paulo, PMSP / USU - Departamento Patrimonial e de Defesa do Meio Ambiente da Prefeitura de São 
Paulo, F.E.SP / USU - Procuradoria do Patrimônio Imobiliário do Estado de São Paulo, +C. Marino 
Raucci e Itala Buongermino Raucci, Olga de Andrade Fontes, Odete de Andrade Fonte ou Odette 
Martins Donte, Ondina Martins Fontes Rodrigues e João Oscar Rodrigues, Edifício Barão de 
Ladário, rep. pelo síndico, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, que Maria Sampaio Franco, Espólio ajuizou(ram) ação de 
USUCAPIÃO, visando Objetivam os autores a Sentença declaratória de dominio do imovel usucapiendo 
situado na Rua da Consolação, 3438, (antigo 3432), 12º andar, apto. 1201, São Paulo SP, Cep. 014116-
000, contribuinte, 013.026.0191-1, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, 
expede-se o presente edital para citação dos supramencionados para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
a fluir após o prazo de 20 dias. 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. 

5ª VC – Reg. Santo Amaro. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº0108531-
05.2008.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional II - Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Eurico Leonel Peixoto Filho, na forma da lei, etc. FAZ SABER a 
PATATIVA CENTRO DE LAZER E CULTURA LTDA, CNPJ. 00.541.742/0001-24, e a CARLOS 
CESAR DE LIMA, CPF. 088.425.048-23, que Escritório Central de Arrecadação e Distribuição - 
ECAD, ajuizou-lhes uma ação de Procedimento Comum, também contra Flavio Lima de Barros, 
objetivando seja a mesma julgada procedente, com a condenação dos réus ao pagamento de 
indenização pela violação de direitos autorais, pela execução mecânica e ao vivo de obras lítero-
musicais e musicais na Casa de Shows Ré desde novembro de 2002, sem prévia autorização do 
ECAD, com a suspensão ou interrupção de qualquer reprodução/execução/transmissão de interpretações 
de obras musicais, lítero-musicais e musicais, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, e 
ainda, a condenação dos requeridos ao pagamento de custas processuais, honorários advocatícios e 
demais cominações legais. Encontrando-se os réus em lugar ignorado, foi determinada a CITAÇÃO, 
por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias supra, apresentem resposta. Não 
sendo contestada a ação, os réus serão considerados revéis, caso em que será nomeado curador 
especial e dado regular prosseguimento ao feito. Será o presente edital afixado e publicado na forma 
da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 27 de janeiro de 2017. 

8ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0027039-
23.2010.8.26.0001 O MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, Estado de 
São Paulo, Dr. Roberto Luiz Corcioli Filho, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a Silverio Carlos 
Pessoa, CPF 213.547.156-91, que foi proposta contra si e contra Marcio Carlos Pessoa e Outros, 
uma ação de Cobrança de rito Sumário, por parte de SANTOS NOBRE ASSESSORIA JURÍDICA 
e OUTROS, objetivando a condenação dos requeridos ao pagamento da quantia de R$ 45.778,60 
(15/05/2010), a ser devidamente atualizada, oriunda de honorários advocatícios não pagos, conforme 
contrato de prestação de serviços firmado entre as partes em 22/07/2009, para defender seus 
direitos no Inventário de Maria Dolores Pacheco, que tramita perante a Vara de Família e Sucessões, 
da Comarca de Alfenas MG, e ainda, a condenação dos réus ao pagamento de custas processuais, 
honorários advocatícios e demais cominações legais. Encontrando-se o corréu em lugar ignorado, foi 
determinada a sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 15 dias, que fluirá após os 20 dias 
supra, apresente contestação. Não sendo contestada a ação, o correú 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 São Paulo, aos 16 de dezembro de 2016. 

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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QUARTA-FEIRA, 1º DE MARÇO DE 2017

PREPARAÇÃO DE REGULAMENTO INTERNO
Empresa prepara regulamento interno e pretende proibir o uso de 
pircieng, inclusive restrição para tatuagem. O celular será proibido 
durante o expediente, como proceder? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA TEM COMO OBRIGAÇÃO FAZER O RDT- RETIFICAÇÃO 
DE DADOS DO FGTS PARA EX-FUNCIONÁRIA QUE ERA SOLTEIRA, 
QUANDO TRABALHOU NA EMPRESA?

Informamos que a legislação é omissa neste sentido, porém, enten-
demos que neste caso pelo fato da ex-empregada ainda ser solteira 
quando prestou serviço a empresa, este empregador não tem nenhuma 
obrigação de realizar a RDT, salvo tenha feito alguma informação 
incorreta durante o período do vínculo empregatício.

APRESENTAÇÃO DE VÁRIOS ATESTADOS
Como a empresa deve proceder quando o funcionário apresenta vários 
atestados? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PROVIDÊNCIAS NA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
Empresa precisa tomar alguma providência quando o funcionário se apo-
senta por invalidez? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

PARA MULHER COM ATIVIDADE DE PRENDAS DO LAR QUE PRETENDA 
RECEBER SALÁRIO MATERNIDADE, QUE TIPO DE CONTRIBUIÇÃO DEVE 
FAZER E QUANTAS CONTRIBUIÇÕES MÍNIMAS PARA TER O DIREITO?

A mulher do lar para que tenha direito aos benefícios previdenciários 
deverá recolher sua contribuição na condição de segurada facultativa. 
Dessa forma, para a licença maternidade será necessário 10 contri-
buições prévias antes de requerer o benefício diretamente no INSS.

USO INDEVIDO DO VALE-TRANSPORTE
Funcionário solicita o vale-transporte, porém vem trabalhar a pé, como 
proceder? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Dragon Rouge Design e Comunicação S.A.
CNPJ nº 16.847.169/0001-11

Demonstrações fi nanceiras Exercícios fi ndos em 31/12/16 e 2015 - Valores expressos em reais - As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras e estão disponíveis na sede da Companhia
Balanços Patrimoniais               2016              2015
Ativo Circulante  1.613.089,86 1.652.653,48
Caixa e equivalentes de caixa  40.904,39 31.611,29
Aplicações financeiras  1.008.934,20 815.768,30
Contas a receber  561.942,93 805.273,89
Outros ativos  1.308,34 -
Não circulante  284.208,91 341.713,38
Depósito caução  45.000,00 45.000,00
Imobilizado  233.925,11 287.490,84
Intangível  5.283,80 9.222,54
Total do ativo  1.897.298,77 1.994.366,86
Passivo Circulante  227.738,17 274.932,12
Contas a pagar  65.807,11 30.961,31
Salários e obrigações sociais  55.084,49 43.639,25
Impostos, taxas e contribuições a pagar  89.921,73 172.429,25
Provisões  16.924,84 11.051,04
Empréstimos  - 16.851,27
Patrimônio líquido  1.669.560,60 1.719.434,74
Capital social  1.040.100,00 1.040.100,00
Reseva para investimento  161.789,79 161.789,79
Reserva legal  48.027,22 25.940,71
Reserva de lucros  419.643,59 491.604,24
Total do passivo  1.897.298,77 1.994.366,86

Demonstrações dos Resultados              2016              2015
Receita bruta de prestação de serviços  3.515.353,21 3.720.487,38
Receita bruta de prestação serviços ao exterior 99.591,90 170.450,00
Cancelamentos e devoluções  - (54,24)
Tributos sobre receitas  (397.796,41) (225.645,00)
Receita Líquida  3.217.148,70 3.665.238,14
Custo dos serviços prestados  (2.576.678,44) (2.603.882,55)
Lucro Bruto  640.470,26 1.061.355,59
Despesas operacionais/ Administrativas e gerais (95.251,22) (213.090,96)
Resultado operacional antes resultado financeiro 545.219,04 848.264,63
Resultado financeiro: Receitas financeiras 105.715,29 148.943,75
Despesas financeiras  (6.008,78) (37.896,80)
     99.706,51 111.046,95
Resultado antes do IR E CS  644.925,55 959.311,58
Imposto de renda e contribuição social  (203.195,45) (441.833,43)
Resultado líquido do exercício  441.730,10 517.478,15

Demonstrações dos Fluxos de Caixa           2016            2015
Resultado líquido do exercício  441.730,10 517.478,15
Depreciação e amortização  70.230,36 67.555,04
    70.230,36 67.555,04

Fluxo de caixa atividades operacionais (Aumento) redução em ativos
Contas a receber  243.330,96 (160.380,84)
Créditos tributários  - 154,81
Demais contas a receber  (1.308,34) 1.609,42
Aumento (redução) passivos/ Fornecedores 34.845,80 21.431,34

Demonstrações das Mutações Capital Reserva para Reserva Reserva Reserva Lucros (prejuízos)
 do patrimônio Líquido           social investimento         legal           de ágio    de lucros           acumulados              Total
Em 31 de dezembro de 2014 334,00 - 66,80 1.039.766,00 579.853,79 - 1.620.020,59
Aumento de capital 1.039.766,00 - - (1.039.766,00) - - -
Resultado do exercício - - - - - 517.478,15 517.478,15
Distribuição de lucros - - - - (418.064,00) - (418.064,00)
Constituição reserva para investimentos - 161.789,79 - - - (161.789,79) -
Constituição da reserva legal - - 25.873,91 - - (25.873,91) -
Constituição da reserva de lucros - - - - 329.814,45 (329.814,45) -
Em 31 de dezembro de 2015 1.040.100,00 161.789,79 25.940,71 - 491.604,24 - 1.719.434,74
Resultado do exercício - - - - - 441.730,10 441.730,10
Distribuição de lucros - - - - (491.604,24) - (491.604,24)
Constituição da reserva legal - - 22.086,51 - - (22.086,51) -
Constituição da reserva de lucros - - - - 419.643,59 (419.643,59) -
Em 31 de dezembro de 2016 1.040.100,00 161.789,79 48.027,22 - 419.643,59 - 1.669.560,60

Alexander Kunio dos Santos Sugai - Diretor Ronaldo Pires da Silva - Contador - CRC nº 1SP 164.536/O-7

Salários e obrigações sociais  11.445,24 4.840,95
Impostos, taxas e contribuições a pagar (82.507,52) 47.619,62
Provisões  5.873,80 (53.961,42)
(=) Caixa líquido das atividades operacionais 723.640,40 446.347,07
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(Aquisições) de imobilizado  (12.725,89) (28.646,00)
(Aquisições) de intangível  - (7.850,94)
(=) Caixa líquido das atividades de investimentos (12.725,89) (36.496,94)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos e mútuos  (16.851,27) (40.055,54)
Distribuição de lucros  (491.604,24) (418.064,00)
(=) Caixa líquido atividades financiamentos (508.455,51) (458.119,54)
Aumento (redução) líquido de caixa 202.459,00 (48.269,41)
Caixa no início do período  847.379,59 895.649,00
Caixa no final do período  1.049.838,59 847.379,59
Aumento (redução) líquido de caixa 202.459,00 (48.269,41)

Funcionários recolhem moedas jogadas por turistas 

na Fontana di Trevi.

Projetada no começo do 
século XVIII pelo arquite-
to Nicola Salvini, a maior 

fonte da cidade foi concluída 
em 1762 pelo italiano Giuseppe 
Pannini e, desde então, passou 
a encantar os romanos e turistas 
com o seu formato de concha 
e suas esculturas todas feitas 
em mármore que exaltam um 
tema marítimo.

Construído a partir da parede 
frontal do Palazzo Poli, que 
acabou fazendo parte da fonte, 
o monumento ficou famoso no 
mundo inteiro, servindo de 
locação para um dos grandes 
clássicos do cinema italiano, o 
filme “La Dolce Vita”, de Fede-
rico Fellini. Além disso, as pes-
soas passaram a atirar moedas 
nas águas da fonte em troca de 
um desejo. O que muitos não 
sabem é que, por detrás dessa 
tradição, repetida por centenas 
de indivíduos a cada dia, estão 
duas lendas. 

A primeira, que é a mais 
conhecida, afirma que quem 
lançar de costas uma moeda no 
local com certeza voltará para 
Roma. Já a segunda diz que, 
ao jogar três delas na fonte, 
a pessoa poderá realizar três 
desejos: o de voltar para a “ci-

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º Público Leilão: 10/03/2017 às 11h45/2º Público Leilão: 24/03/2017 às 11h45

HENRI ZYLBERSTAJN, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 1014, com escritório à Rua Tenente
Negrão, 140 – 3° andar - CEP: 04530-030- São Paulo – SP, devidamente autorizado pelo Credor
Fiduciário BANCO CITIBANK S/A, inscrito no CNPJ sob n° 33.479.023/0001-80, 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: Apartamento nº 12 do tipo A, localizado no 1º Pavimento
da Torre “Miami”, integrante do empreendimento denominado CONDOMÍNIO “FLORIDA RESIDENCE
PARK”, situado na Rua Adele, nº 119 e Avenida Doutor Mário Vilas Boas Rodrigues, no Jardim Dom
Bosco, 29º Subdistrito - Santo Amaro, com a área privativa de 130,230m² e a área comum de
101,878m², sendo 77,914m² de área comum coberta e 23,964m² de área comum descoberta, com
direito a duas vagas indeterminadas na garagem coletiva do condomínio, cada uma delas com
capacidade para apenas 01 veículo de passeio de pequeno porte, localizadas nos subsolos, totalizando a
área de 232,108m², correspondendo-lhe a fração ideal de 0,005125 no terreno e demais coisas comuns
do condomínio. Referido edifício foi submetido ao regime de condomínio conforme o registro feito sob o
nº 8 na Matrícula nº 358.044 do 11º Oficial de Registro de Imóveis desta Capital. Cadastrado pela
Prefeitura de São Paulo sob n°. 087.315.0335-7. Imóvel objeto da Matrícula nº 386.116 do 11º Cartório de
Registro de Imóveis de São Paulo/SP. 1º PÚBLICO LEILÃO em 10/03/2017 às 11h45. VALOR:
R$744.000,00. 2º PÚBLICO LEILÃO em 24/03/2017 às 11h45. VALOR: R$607.989,25. 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. O
imóvel será vendido no estado em que se encontra, não podendo o arrematante alegar desconhecimento
das condições, características e estado de conservação. O imóvel encontra-se ocupado, a desocupação
deverá ser providenciada pelo comprador, que assume 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.

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

Para onde vão as moedas 
jogadas na Fontana de Trevi?
Quando se pensa na bela cidade de Roma é impossível deixar de lembrar do Coliseu, do Foro Romano, dos 
Museus Vaticanos e, é claro, da Fontana di Trevi, um dos monumentos mais famosos da capital italiana

convênio entre a Prefeitura e a 
entidade termina em 2017, e as 
conversas para renová-lo estão 
paradas. Segundo a sede roma-
na da Caritas, a burocracia do 
governo impede uma resposta 
clara sobre a prorrogação ou 
não do acordo. Ainda no fim 
de 2015, um pouco antes da 
queda do ex-prefeito de Roma, 
Ignazio Marino, foi aprovada 
uma medida dizendo que as 
moedas lançadas nas fontes 
do município pertencem à 
Prefeitura.

Por isso, desde aquele ano, o 
dinheiro arrecadado em monu-
mentos como a Fontana della 
Barcaccia, na piazza Spagna, e 
a de Santa Maria in Trastevere, 
começou a ser usado especifi-
camente para a recuperação, 
restauração e limpeza das 
fontes. Como o convênio com 
a Caritas só termina no fim de 
2017, ainda não se sabe ao certo 
se as moedas continuarão a ser 
destinadas aos necessitados ou 
se se tornarão uma espécie de 
doação para a recuperação da 
Fontana, que foi reaberta ao 
público em novembro de 2015, 
após 17 meses de obras de res-
tauração financiadas pela grife 
italiana Fendi (ANSA).
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dade eterna”, o de encontrar o 
verdadeiro amor e o de se casar 
com ele. No entanto, mais des-
conhecido que a tradição das 
moedas da Fontana di Trevi, é 
o que é feito com elas. 

Há anos existe um convênio 
entre a prefeitura de Roma e a 
Caritas, organização social da 
Igreja Católica, pela qual todo 
o dinheiro arrecadado na fonte, 
cerca de 1 milhão de euros por 
ano, é doado a iniciativas bene-
ficentes para doentes, pobres 

e sem-teto. Por isso, todos os 
dias, voluntários da ONG vão à 
fonte às 8h na manhã (horário 
local) para recolher as moedas. 
Graças à ajuda de algumas ca-
sas de câmbio na cidade, todos 
os tipos de dinheiro, reais, 
dólares, rublos, ienes, entre 
outros, podem ser trocados 
por euros e, as moedas, por 
cédulas.

No entanto, o destino das 
moedas pode mudar no pró-
ximo ano. O motivo é que o 

Zinias Participações Sociedade Anônima
CNPJ/MF. nº 01.057.589/0001-27 - NIRE 35.300.338.278

Ata da Assembléia Geral Ordinária, realizada em 29.04.2016
Data, Hora e Local: 29/04/16, às 9hs., na sede social, na avenida Paulista, 352, 10º andar, sala 105-A, nesta Capital. 
Convocação: edital encaminhado nos endereços das residências dos acionistas, com a antecedência legal. Presença: a 
unanimidade dos acionistas, representando portanto 100% do capital social com direito a voto. Mesa: Presidente: Roberto 
de Campos; Secretário: Antonio Carlos de Sant’Anna. Forma da Ata: a assembléia deliberou, por unanimidade, lavrar a ata 
na forma sumária do artigo 130, § 1º da Lei nº 6.404/76. Deliberações: : 1. aprovar o relatório da administração, balanço 
e contas do exercício social findo em 31/12/15, publicados no DOESP e no jornal Empresas & Negócios, ambos edição 
de 18/04/16, tendo os acionistas sido avisados de que referidos documentos se encontravam à disposição através de 
correspondências encaminhadas aos mesmos nos endereços das suas residências, com a antecedência legal; 2. fixar em 
R$ 1.050,00 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 senhor Presidente declarou encerrada a assembléia, da qual foi lavrada 
esta ata em forma sumária. SP, 29/04/16. Assinaturas: Roberto de Campos, Presidente; Antonio Carlos de Sant’Anna, 
Secretário. Acionistas: Roberto de Campos; e, Tripitz S.A. por procuração Luiz Antonio Di Sessa. SP, 29/04/16. Roberto 
de Campos - Presidente da Mesa; Antonio Carlos de Sant’Anna - Secretário. Jucesp nº 456.966/16-0 em 18/10/2016. 
Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.


