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CNPJ/MF 43.121.946/0001-19 - NIRE/JUCESP 35300033493

CONVOCAÇÃO
São convocados os Srs Acionistas a se reunirem em AGO e AGE, que se realizarão no dia 22/04/2017, 
às 10:30 hrs, na sede social, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: AGO: a) prestação 
de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas 
ao exercício social encerrado em 31/12/2016; b) destinação do lucro líquido do exercício findo e distri-
buição de dividendos; c) eleição dos membros da Diretoria e fixação das respectivas remunerações; 
d) assuntos gerais. AGE: a) exame e deliberações a respeito da proposta da Diretoria para elevação 
do capital social, mediante incorporação de reservas de lucros acumulados; b) alteração parcial do 
estatuto, no tocante ao capital social. Encontram à disposição dos srs acionistas, na sede social, os 
documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social encerrado em 
31/12/2016. Águas de Lindóia, 07/03/2017. José Artur Bernardi - Diretor Presidente (09,10,11/03/17)

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

Fundador:  José SERAFIM Abrantes

–

2010
www.agenda-empresario. ANO Apoio: 

© 
HÍ

FE
N 

– 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
re

se
rv

ad
os

www.agenda-empresario.com.br ANO XXX APOIO: CENOFISCO

ca
pi

ta
l-f

ev
/1

7

SEGUNDA-FEIRA, 13 DE MARÇO DE 2017

SÓCIO APOSENTADO POR INVALIDEZ
Sócio que estava afastado por doença e agora se aposentou por 
invalidez, pode permanecer no contrato social, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

QUAL O PRAZO QUE DEVEM SER GUARDADAS AS RPAS E AS NOTAS 
FISCAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, A FIM DE INSPEÇÃO DO MINIS-
TÉRIO DO TRABALHO E RECEITA FEDERAL?

Nos termos do art. 32, § 11° da Lei 8.212/1991 e arts. 348 e 349 
do Decreto 3.048/1999, GPS original e recibos de pagamento 
devem ser guardados e preservados por dez anos, ou se for 
possível, fazer o back up dos mesmos.

PRÓ-LABORE SEM FATURAMENTO
A retirada do pró-labore dos sócios da empresa pode ser feita somente 
nos meses em que há movimentação faturamento? Saiba mais 
acessando a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

EMPRESA É OBRIGADA A PAGAR O DSR PARA O APRENDIZ, QUANDO 
FALTAR AO TRABALHO PODE DESCONTAR?

Informamos que o menor aprendiz é um empregado e faz jus ao DSR 
e poderá sofrer o desconto quando da sua falta injustificada havendo 
previsão em contrato de trabalho.

AUXILIO CRECHE TEM INCIDÊNCIA PARA IMPOSTO DE RENDA? 
O valor creche quando pago em dinheiro soma-se ao salário na forma 
do art.43/RIR/99, se a empresa estiver pagando direto a instituição 
que presta o serviço ao funcionário não tem tributação.

MUDANÇA DO PERÍODO AQUISITIVO DE FÉRIAS 
Funcionário afastado pelo o INSS adquire direito às férias ou perde esse 
direito? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

AGENDA FISCAL® MARÇO/ 17
Acesse a íntegra no site: [www.agenda-fiscal.com.br].
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Exercício abusivo do po-

der - Ao acolher o legis-

lador a doutrina de que 

a empresa, em especial 

a companhia aberta, 

não é um bem absoluto 

de seus titulares con-

troladores mas precisa 

atender a um impera-

tivo social mais amplo, 

retirou-lhes, através de 

variados mecanismos, o 

poder de arbítrio

Abuso do Direito de Voto 
- O art. 115 da Lei das 
S/A conceitua o abuso 

do direito de voto dizendo 
que o acionista deve praticá-
lo no interesse da companhia, 
considerando-o “abusivo” 
quando exercido com o fi m 
de causar-lhe dano ou a outros 
acionistas, ou obter para sai ou 
para outrem vantagem a que 
não faz jus e de que resulte, ou 
possa resultar, prejuízo para 
a companhia ou para outros 
acionistas.

No § 4º, dispondo que a 
deliberação tomada em decor-
rência do voto de acionista que 
tem interesse confl itante com 
a companhia é anulável, abre 
aos minoritários larga avenida 
para contestar decisões de 
assembléia que se revistam 
dessas características.

O § 1º do art. 117 coloca ver-
dadeiro arsenal de munições 
à disposição dos minoritários 
para enfrentar a maioria, 
distinguido-se duas linhas de 
princípios que os orientam: 
uma voltada para a defesa 
especifi ca dos interesses do 
acionista minoritário e outra 
dirigida a evitar a manipula-

ção de órgãos da companhia, 
dolosamente, para auferir 
vantagens pessoais ou para o 
grupo no poder.

Na segunda linha estão as 
modalidades de abuso de po-
der, em que os controladores, 
para exercer a sua dominação, 
utilizam-se de meios escusos, 
objetivando manipular os 
órgãos da companhia, mon-
tando uma maquina capaz de 
assegurar e acobertar fraudes 
e irregularidade. São os con-
ceitos das alíneas  d) , e) e g) 
do §1º do art. 117.

Portanto, nada mais lesivo 
aos interesses dos minoritários 
do que uma companhia cujos 
controladores elegem admi-
nistradores e fi scais inaptos, 
corruptos, a fi m de praticar 
atos ilegais, aprovar certas 
irregularidades etc.

O artigo 170 trata do au-
mento de capital mediante 
subscrição de ações. 

O dispositivo constitui, sem 
dúvida, uma medida de prote-
ção ao acionista minoritário, 
que poderá responsabilizar os 
controladores, quando estes, 
geralmente com intenção de 
diluir-lhes a participação no 
capital, propõem subscrição 
em bens, conferindo bens par-
ticulares que nada têm a ver 
com o objeto da sociedade.

Imaginem uma empresa 
industrial fabricante de peças 
de automóvel ter o aumento de 
capital integralizado com uma 
fazenda de gado em Tocantins, 
enquanto o minoritário teria 
que ingressar com dinheiro 
uma vez que ninguém vai co-
locar seu sitio ou apartamento 
no negócio nessas condições.

(*) - Direito Empresarial e Mercado de 
Capitais (www.leslieamendolara.com).

Responsabilidade 
dos Controladores na 
Companhia Aberta

Leslie Amendolara (*)

EXCELLENCE CONSULT INFORMÁTICA S/S LTDA, CNPJ: 04.530.270/0001-65, sito à
Rua José Lourenço Marques da Silva, nº 258. Sala 09. Centro. Cep: 08561-010. Poá/SP.
Declara para os devidos fins o encerramento de suas atividades em 08/08/2016, con-
forme distrato social.

Citação - Prazo 40 Dias Proc. 0144797-80.2011.8.26.0100. O Dr. FERNANDO HENRIQUE DE
OLIVEIRA BIOLCATI, Juiz de Direito da 22ª Vara Cível da Capital, Faz saberaos réus Loja de Tênis Hang
BO, na pessoa de seu representante legal coréu RENATO MOTA DE ARAÚJO-ME CNPJ Nº 08.902.985/
0002-33 queADIDAS AG E OUTROSajuizaram ação Ordinária em Geral c/c Pedido de Reparação
Perdas de Danos Materiais e Morais, pois a requerida esta reproduzindo suas marcas Adidas e
variações, para assinalar produtos falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais
pelos prejuízos. E, estando em termos, foi deferida a citação dos requeridos por edital, para que
Contestem a presente ação no prazo supra, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos na
inicial. Será este edital afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 09 de Janeiro de 2017.       (11 e 14)

NEW COMÉRCIO, INDÚSTRIA, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO INC. LTDA - Torna público
que requereu à SEMA a Licença Ambiental Prévia e de Instação para Fabricação de outras
máquinas e equipamentos de uso geral não especificados, peças e acessórios, sito à Rua
Gino Parenti, 297, galpão 01, Jardim Nossa Senhora Aparecida, Guarulhos-SP, através do
processo administrativo p.a. nº 14671/2017.

PLASTICOM DO BRASIL - POLÍMEROS LTDA-ME - Torna público que requereu à SEMA a
Renovação de Licença de Operação Ambiental para Fabricação de artefatos de material
plástico para outros usos não especificados, sito à Rua Santa Maria, 411, Vila Nova
Bonsucesso, Guarulhos-SP, através do processo administrativo p.a. nº 13023/2017.

Ativo            2015           2016
Circulante 1.795.535,57 904.008,59

Disponível 1.795.535,57 904.008,59
Caixa Geral 3.181,99 17,25
Bancos conta Movimento 853,00 85,93
Aplicações Financeiras 1.791.500,58 903.905,41

Não Circulante 1.250.051,00 1.250.051,00
Investimentos 1.250.051,00 1.250.051,00

Participação -
  Vicorp Village Empreendimentos 1.250.051,00 1.250.051,00

Total do Ativo 3.045.586,57 2.154.059,59

Demonstrações de Resultados             2015            2016
(-) Despesas Administrativas (12.438,50) (49.775,12)
= Lucro (Prejuizo) Contábil Antes
  Receita e Despesas Financeiras (12.438,50) (49.775,12)
(-) Despesas Financeiras (2.649,21) (2.705,10)
Receita Financeira 93.220,47 57.613,24
= Lucro (Prejuízo) Contábil Operacional 78.132,76 5.133,02
Outras Receitas Operacionais -
  Resultado Participação Societária 1.928.000,00 1.414.000,00
= Lucro (Prejuízo) Líquido
   Antes da CSLL e IRPJ 2.006.132,76 1.419.133,02
= Lucro (Prejuizo) Exercício 2.006.132,76 1.419.133,02

Passivo             2015             2016
Circulante – –
Não Circulante – –
Patrimônio Líquido 3.045.586,57 2.154.059,59
Capital Social Integralizado 1.250.050,00 1.250.050,00
Capital Social 1.250.050,00 1.250.050,00
Lucros / (Prejuízos) Acumulados 1.795.536,57 904.009,59
Lucros Acumulados 2.112.319,69 1.795.536,57
Resultado do Exercicio 2.006.132,76 1.419.133,02
(-) Distribuição de Lucros para Acionistas (2.322.915,88) (2.310.660,00)

Total do Passivo   3.045.586,57 2.154.059,59

GREEN VILLAGE PGREEN VILLAGE PGREEN VILLAGE PGREEN VILLAGE PGREEN VILLAGE PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/AAÇÕES S/A
CNPJ: 12.394.831/0001-74

Demonstrações Financeiras - Ano de 2016
Balanço Patrimonial - Período:01/01/2016 a 31/12/2016

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo importam em R$ 2.154.059,59
São Paulo, 31 de Dezembro de 2.016

Max Waintraub - Presidente - CPF 124.946.418-88
Luiz Antonio de Stefano - Técnico Contábil - CRC: 1SP077268/O-9

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: 30/03/2017  - 11:05h  -  2º LEILÃO: 06/04/2017  - 11:05h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 30/03/2017 às 11:05 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 
06/04/2017 às 11:05 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FI-
DUCIANTES: MARIA ANDRÉA MENDES DE SILOS, RG nº 12.119.354-8-SSP/SP e CPF nº 052.213.088-78, brasileira, solteira, maior, 
representante comercial, residente em São Paulo/SP . CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. 
DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 532.510,41 (quinhentos e trinta e dois mil, quinhentos e dez reais e quarenta e um 
centavos) 2º leilão: R$ 199.074,16 (cento e noventa e nove mil e setenta e quatro reais e dezesseis centavos), calculados na 

leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:

presencial. OBSERVAÇÕES:

 

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: 30/03/2017  - 11:00h  -  2º LEILÃO: 06/04/2017  - 11:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 
30/03/2017 às 11:00 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 06/04/2017 às 11:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, 
Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: MÁRCIA FUZII BABÁ

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 351.579,87 (trezentos e cinquenta e 
um mil, quinhentos e setenta e nove reais e oitenta e sete centavos) 2º leilão: R$ 223.413,84 (duzentos e vinte e três mil, qua-
trocentos e treze reais e oitenta e quatro centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE: Os 

OBSERVAÇÕES:

 Câmara de Comércio Argentino - Brasileira de São Paulo
Edital de Convocação - O Conselho de Administração, em conformidade com as disposições estatuárias, convoca todos
os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para as Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a serem
realizadas cumulativamente, na Avenida Pedroso de Morais, 1201, 6º andar, nesta Capital, no dia 21/03/2017, em 1ª
convocação às 18:30h com a presença da maioria absoluta dos associados com direito a voto, ou, em 2ª convocação,
às 19h do mesmo dia, com qualquer número de associados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: Balanço
Patrimonial e Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2015 e 2016 e respectivas contas de resultado; Relatório da
Diretoria sobre as atividades da Entidade no Biênio 2015/2016; Reforma do Estatuto Social; Alteração do endereço da
sede social; Eleição dos membros para compor a Diretoria e o Conselho Consultivo da Entidade para o Biênio 2017/2018;
e Outros assuntos de interesse social. SP, 11/03/2017. Alberto Joaquin Alzueta-Presidente do Conselho de Administração.

Cerca de 13,5 milhões de pessoas na Síria precisam

receber ajuda humanitária, segundo o Acnur.

A agência está encorajando a comuni-
dade internacional a redobrar o seu 
apoio aos deslocados pelo confl ito 

para amenizar o intenso sofrimento de 
“milhões de civis inocentes”.

O atual dirigente do Alto Comissariado 
da ONU para Refugiados  (Acnur), Filippo 
Grandi, declarou que a “Síria está numa 
encruzilhada”. Cerca de 13,5 milhões de 
pessoas no país precisam receber ajuda 
humanitária, sendo que 6,3 milhões são 
deslocados internos. O Acnur lembra 
que milhares de sírios fi zeram viagens 
arriscadas por terra e mar em busca de 
segurança. Segundo a agência, quase 3 
milhões de crianças sírias cresceram sem 
saber como é viver num local sem confl ito, 
já que, quando nasceram, o país já estava 
em guerra.

Filippo Grandi lembrou que o “confl ito na 
Síria não é sobre números, é sobre pessoas”, 
uma vez que “famílias foram arrasadas, 
inocentes foram mortos e casas, empresas 
e meios de subsistência foram destruídos”. 
Para ele, a situação é um exemplo de “um 
fracasso coletivo”. Para tentar amenizar 
o problema, no início de abril, haverá em 
Bruxelas, na Bélgica, uma conferência 
internacional sobre fi nanciamentos para 
ajuda humanitária na Síria.

A ONU precisa de US$ 8 bilhões neste 
ano para atender as necessidades dos civis 
que estão no país e das famílias que estão 
refugiadas em nações vizinhas. O Acnur 

Guerra na Síria entra no 7° ano e 
ONU vê o país “numa encruzilhada”
A guerra na Síria está entrando no seu sétimo ano e a Agência da ONU para Refugiados, pede “medidas 
drásticas para fortalecer a paz e a segurança no país”, antes que a situação piore

confi rma que vai continuar prestando assis-
tência e proteção às vítimas do confl ito. No 
ano passado, 1 milhão de sírios receberam 
ajuda durante o inverno e ao longo do ano, 
mais de 4 milhões foram benefi ciados com 
comida, remédios, roupas e utensílios.

O Acnur, também conhecido como a 
Agência da ONU para Refugiados, tem 
como missão dirigir e coordenar a ação 

internacional para proteger e ajudar as 
pessoas deslocadas em todo o mundo e 
encontrar soluções duradouras para as 
mesmas. A agência iniciou seus trabalhos 
em 1950 e já ajudou dezenas de milhões 
de pessoas ao redor do mundo. Por conta 
disto, recebeu dois Prêmios Nobel da 
Paz por seu trabalho humanitário (ONU 
News).
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Independentemente se você 
é o anfi trião ou um convidado, as 
regras para receber pessoas em 
festas mudaram ao longo dos 
anos. Rodrigo Paiva, gerente 
de produtos da D-Link, dá seis 
dicas importantes que todo 
anfi trião precisa saber quando 
o assunto é conectividade para 
os convidados. Não basta mais 
comida e bebida à vontade... 
A conectividade já tem status 
de primeira necessidade, com 
muitos perguntando a senha do 
Wi-Fi antes mesmo de saberem 
onde está a cerveja.
 1. Vamos ser francos. Sa-

bemos que no momento 
em que seus convidados 
entram na sua casa eles 
querem usar sua internet. 
Seja um bom anfi trião e 
deixe a senha do Wi-Fi 
em um local estratégico. 
Talvez um post-it na ge-
ladeira seja o ideal, já que 
sabemos que a segunda 
coisa que seus convida-
dos vão procurar na sua 
casa é uma bebida.

 2. A reunião será no quintal? 
Ou no andar de cima de 

Regras para receber bem os convidados em casa
confi gurar uma Câmera 
Wi-Fi no local e você 
poderá fi car de olho ao 
longo de toda a festa 
através do seu disposi-
tivo móvel!

 5. Deixe a música rolar! A 
música ajuda seus convi-
dados a entrar em clima 
de festa. Crie a lista de 
reprodução adequada, 
carregue suas canções 
de festa favoritas em sua 
conta do Spotify, Apple 
Music ou Deezer e deixe 
a música rolar!

 6. Se você está planejando 
uma festa épica, do tipo 
“ninguém vai embora 
antes de acabar o último 
drink”. Adivinhe? Você 
vai precisar de pontos de 
carregamento. Prepare 
uma mesa para que seus 
convidados carreguem 
suas baterias! Dessa for-
ma, ninguém fi cará bravo 
por não conseguir usar 
o Waze ao voltar para 
casa.

Fonte e mais informações: 
(www.dlink.com.br). 

um sobrado ou outra área 
da casa onde o sinal não 
alcança? Não se preocu-
pe. Equipe sua área de 
festa com um extensor 
de sinal. A última coisa 
que você vai querer é que 
o Wi-Fi deixe de funcio-
nar.

 3. O que você deve fazer 
com as crianças? Você 
não vai querer ser o chato 
que diz: “Proibido trazer 
crianças”. Isso não iria 
pegar bem. Organize um 
Google Chromecast com 

Netflix para crianças 
e pipoca em uma sala 
separada e pronto. Seus 
pontos de anfi trião aca-
bam de disparar!

 4. Nós amamos cães e gatos, 
mas alguns convidados 
da festa podem não sen-
tir o mesmo, ou podem 
até mesmo ser alérgicos. 
Apenas por segurança, é 
melhor mantê-los em seu 
quarto durante a festa. E 
não fi que se perguntando 
se eles estão destruindo 
a gaveta de meias. Basta 

Metalgráfica Giorgi S.A.
CNPJ/MF. nº 61.354.932/0001-27 - NIRE 353.0005305-2

Convocação - AGO A Ser Realizada em 25/04/17
Ficam convocados os senhores acionistas da Metalgráfica Giorgi S.A. a se reunirem em assembléia geral ordinária, no 
dia 25/04/17, às 09 hs, na sede social na Avenida Paulista, 352, 12º andar, sala 127, nesta Capital, para discutir e deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: 1. Relatório da administração, balanço e contas do exercício social findo em 31/12/16; 2. 
Eleição da Diretoria para o triênio 2017/2020; 3. Fixação dos honorários da Diretoria; 4. Outros assuntos de interesse social. 
Acham-se à disposição dos acionistas na sede social, no endereço supra, os documentos a que se refere o artigo 133 da 
Lei nº 6.404/76. São Paulo (SP.), 10/03/17. (a) Guilherme Azevedo Soares Giorgi, Diretor Presidente. (11, 14 e 15/03/2017)

Para veiculação de seus Balanços, Atas, 
Editais e Leilões neste jornal, consulte sua 

agência de confi ança, ou ligue para

TEL: 3106-4171
netjen@netjen.com.br


