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1ª VC – Reg. Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0831474-
50.2005.8.26.0011. O MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros, da 
Comarca de SÃO PAULO, do Estado de São Paulo, Dr. RÉGIS RODRIGUES BONVICINO na forma 
da lei, etc. FAZ SABER a TOCCO PÉROLA COM. E LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS 
LTDA, CNPJ. 05.907.453/0002-09, MARIO HIROSHE, CPF. 111.034.188-18 e ANTONIA YAMAOKA 
HIROSHI, CPF. 249.094.408-87 que, nos autos da ação de EXECUÇÃO proposta por CLINICOMP 
MANUTENÇÃO E MONTAGEM LTDA, foi efetuada a penhora do seguinte bem: IMÓVEL: Terreno 
situado à Rua Quinze, constituído pelo lote nº 34 da quadra 24 da Cidade Ipava, 32º Subdistrito 
Capela do Socorro, com a área total de 860,00m², avaliado em R$ 150.000,00 (Dez/2016 fls. 556 dos 
autos), matriculado sob nº 237.144, Livro nº 2 - Registro Geral no 11º CRI da Capital, do qual foi 
nomeado depositário o executado Sr. Mario Hiroshe, CPF nº 111.034.188-15, não podendo abrir mão 
do bem, sem expressa autorização deste Juízo, observadas as consequências do descumprimento 
das obrigações inerentes. Estando os executados em lugar ignorado, foi deferida a INTIMAÇÃO da 
penhora por edital, para que em 15 dias, a fluir os 20 supra, ofereçam impugnação à penhora (artigo 
525 do NCPC). ADVERTÊNCIA: Ficam ainda INTIMADOS os executados que terão o prazo de 15 
dias, para oferecerem impugnação, independentemente de nova intimação, na ausência dos quais, 
prosseguirá o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 03 de abril de 2017. 

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: 14/06/2017  - 10:00h  -  2º LEILÃO: 28/06/2017  - 10:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 14/06/2017 às 10:00 horas e o 2º Leilão será realizado no 
dia 28/06/2017 às 10:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: 
FELIPE RUGGERI, RG nº ,  CREDOR FI-
DUCIÁRIO: Banco Intermedium S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 407.085,56 (Quatrocentos e sete mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos) 2º leilão: R$ 
262.657,54 (Duzentos e sessenta e dois mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE: 

OBSERVAÇÕES:

 

BANCO BMG S.A.
CNPJ/MF Nº 61.186.680/0001-74 - NIRE: 3530046248-3

Edital de Convocação  - Assembleia Geral Extraordinária a ser Realizada em 06/06/2017
Ficam convocados os acionistas do BANCO BMG S.A. para se reunirem em AGE, a ser realizada às 11 horas do dia 
06/06/2017, na sede social, localizada na Cidade de São Paulo/SP, Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 3477, 9º andar-
-parte, Itaim Bibi, CEP 04538-133, para deliberarem a seguinte ordem do dia: exame e discussão a respeito da (i) alte-
ração do número de integrantes do Conselho de Administração da Companhia; (ii) alteração do número mínimo de 
integrantes da Diretoria; (iii) consequente alteração do dos Artigos 13 e 18, do Estatuto Social da Companhia; 
(iv) exclusão da possibilidade de voto por procuração nas reuniões do Conselho de Administração, com a consequente 
alteração do artigo 15, do Estatuto Social da Companhia; (v) consolidação do Estatuto Social da Companhia; e (vi) 
eleição de novo membro para compor o Conselho de Administração da Companhia. Os acionistas poderão participar 
da AGE, por si, seus representantes legais ou procuradores, consoante dispõe o artigo 126 da Lei nº 6.404/76. São 
Paulo, 24/05/2017. Bernard Camille Paul Mencier - Presidente do Conselho de Administração da Companhia

BANCO

1ª VC – Reg. Ipiranga. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 4000011-77.2013. 
8.26.0010 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional X - Ipiranga, Estado de São 
Paulo, Dr(a). Luis Fernando Cirillo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Construtora Santos & 
Queiros Ltda, CNPJ 11.595.032/0001-01, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de 
J. U. Ungaro Agro Pastoril Ltda, CNPJ sob o n° 59.363.663/0001-13, objetivando o recebimento de 
R$ 5.743,55 (Dez/2013), referente ao cheque nº 000019, no valor de R$ 4.937,00, sacado contra o 
Banco Santander e devolvido por falta de fundos. 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 e para que, no 
prazo de 15 (quinze) dias, a fluir após os 20 (vinte) dias supra, pague o valor devidamente corrigido, e 
honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa (Art. 701 do NCPC), que a tornará isenta 
das custas, ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, sendo 
advertida de que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, III do), presumindo-se 
verdadeiras as alegações formuladas pela autora. Será o presente edital, publicado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 05 de maio de 2017. 

1ª RP - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0007844-75.2012.8.26.0100 (USU. 203). O(A) Doutor(a) Paulo César Batista dos Santos, 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara de Registros Públicos, do Foro Central Cível, da Comarca de SÃO 
PAULO, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)(s) Antonio Marques, Dandolo 
Brunini, Antonio Mestieri Domingues, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, 
bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que Leonel Maria Castanheira 
e s/m Norbida da Assunção Gonçalves Castanheira, Francisco Antonio Castanheira e s/m Maria 
Teresa Pinto da Silva Castanheira ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio 
sobre o imóvel localizado na Rua Sara de souza, nº 154, Vila Charlot, 14º Subdistrito - Lapa, São Paulo - 
SP, com área de 51,71 m², contribuinte nº 197.028.0032-2, transcrito sob o nº 4.583 no 10º CRI (maior 
área), alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expede-se o presente edital 
para citação dos supramencionados para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a fluir após o prazo de 
20 dias, contestem o feito. 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. 

2ª VC – Reg. Sto. Amaro. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0000415-
84.2017.8.26.0002. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível do Foro Regional II Santo Amaro, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Marina Balester Mello de Godoy, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a 
GVL DEMOLIDORA LTDA, CNPJ. 06.988.832/0001-44, na pessoa de seu(s) representante legal(is), 
que nos autos da ação de Procedimento Comum julgada procedente, ora em fase de 
Cumprimento de Sentença requerida por SYLVIO FELICIANO ROCHA, foi deferida a sua intimação 
por edital, conforme decisão de fls. 84/85, qual seja: I - A executada GVL Demolidora foi citada por 
edital na fase de conhecimento e foi revel, razão pela qual a sua intimação deverá se dar, igualmente, 
por edital (art. 513, § 2º, IV do CPC). Providencie a serventia o cálculo da taxa para publicação do 
edital, que deverá conter o inteiro teor da presente decisão. Após, intime-se o exequente para o 
recolhimento. II - Cumprido o item I, considerando o trânsito em julgado da sentença, intime-se o 
devedor, por edital, para efetuar o pagamento do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do 
artigo 523 do CPC (R$ 35.099,69 em novembro de 2016). III - Caso o executado não efetue o 
pagamento do montante da condenação na forma do item anterior, apresente o exequente novo 
cálculo, com inclusão da multa de 10% (dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 
10% (dez por cento), na forma do § 1º do artigo mencionado, requerendo o que de direito para fins de 
penhora. IV - Transcorrido o prazo do item II acima sem pagamento, inicia-se automaticamente o 
prazo de 15 dias do art. 525 do CPC para impugnação, independentemente de nova intimação ou de 
certificação nos autos. V - Esgotado o prazo do item IV, em nada sendo requerido pelo exequente em 
termos de penhora, no prazo de 15 dias, arquivem-se. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, 23/05/2017. 

5ª VC – Regional Tatuapé. EDITAL DE CITAÇÃO e INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 1018331-67.2015.8.26.0008 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro Regional VIII - 
Tatuapé, Estado de São Paulo, Dr(a). Márcia Cardoso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) 
FERNANDA LEAL SOARES, CPF 274.305.668-12, RG 15.619.069-2, que lhe foi proposta uma ação 
de Execução de Título Extrajudicial por parte de Bello Lar Empreendimentos e Participações 
Ltda., objetivando o recebimento de R$ 51.287,61 (18/12/2015), oriundos do Contrato de Locação 
firmado entre as partes em 12/11/2012. Encontrando-se a executada em lugar ignorado, foi 
determinada a sua CITAÇÃO e INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 03 dias, pague o 
débito atualizado, ou em 15 dias embargue ou reconheça o crédito da exequente, comprovando o 
depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários, prazos estes que começarão a 
fluir após os 20 dias supra, ou ofereça bens (suficientes) à penhora, sob pena de se converter em 
penhora os arrestos efetuados sobre as quantias de R$ 95,62 e R$ 33,36; veículo FORD/ECOSPORT 
XLT 2.0 FLEX, placa EPZ-2015, renavam 002064888 e, do imóvel matriculado sob nº 32.403 do 
Registro de Imóveis de Caraguatatuba, de propriedade da executada, a qual resta nomeada como 
depositária. Convertidos, terá a executada 15 dias, independentemente de nova intimação, para 
oferecer embargos. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 10 de abril de 2017. 

RUTRAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. torna público que
requereu na CETESB a Renovação da Licença de Operação para Fabricação de Tintas,
Vernizes, Esmaltes e Lacas, sito à Rua São Pedro do Turvo, nº 60. Cumbica. Cep:
07224-070. Guarulhos/SP.

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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TERÇA-FEIRA, 30 DE MAIO DE 2017

OBRIGAÇÃO DE PAGAR O PRÓ-LABORE
Empresa é obrigada a realizar pagamentos de pró-labore aos 
sócios, qual a base legal? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RECOLHER O FGTS SOMENTE DE UM FUNCIONÁRIO
Empresa tem varias competências de FGTS em atraso, entretanto não 
possui condições de recolher o FGTS de todos, como proceder para 
recolher somente de um funcionário? Saiba mais acessando a íntegra 
do conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

JORNADA DE TRABALHO FLEXÍVEL
Em quais casos se aplica a jornada de trabalho flexível, como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

REFLEXO DAS COMISSÕES NO DSR
Como calcular o DSR para funcionários que além do salário normal, 
tem comissão sobre vendas? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

RATEIO DO VALOR DA PREVIDÊNCIA
Dentista autônomo, que presta serviços só p/ PF, é obrigado a recolher 
INSS a 20% sobre o total da sua receita. Pode direcionar parte dos 20% 
do INSS para previdência privada? Saiba mais acessando a íntegra do 
conteúdo no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

SERVIÇO REALIZADO DE FORMA EVENTUAL
Como contratar freelance para trabalhar em evento que dure de 3 a 4 
horas e também o dia todo, qual a base legal? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

CÁLCULO PROPORCIONAL AO MÊS TRABALHADO
Qual é a forma correta de cálculo de salário para admitidos após o dia 
02, qual a base legal? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Edital de Intimação - Prazo 20 dias - Proc. 1004153-70.2016.8.26.0011. O Dr. Régis Rodrigues Bonvicino,
MM. Juiz de Direito da 1º VC do Foro Regional de Pinheiros- SP, Faz Saber a Vanessa Bortolo RG:
33.350.145-7, CPF/MF Nº 321.899.938-30, que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença,
requerida por União Social Camiliana, foi deferida a sua intimação por edital para que efetue o pagamento
do valor de R$ 7.417,92, 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. Nada mais. Dado e passado nesta, aos 10 de Maio de 2017.                                                        (30 e 31)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1010561-71.2014.8.26. 0068 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 1ª VC, do Foro de Barueri, Estado de São Paulo, Dr(a). Bruno Paes Straforini, na forma da
Lei, etc. Faz Saber a Paulo Scarpelli Rezende, RG Nº 10.884.646-5, CPF Nº 089.211. 638-24 que
União Social Camiliana, lhe ajuizou uma ação de Execução de Título Extrajudicial, objetivando
receber a quantia de R$ 38.079,88 referente os Cheques devidamente vencidas e não pagas. Estando
o executado em local ignorado, foi deferida a sua citação por edital, para que em 03 dias, a fluir após
os 20 dias supra, pague o débito atualizado ou em 15 dias, embarque ou reconheça o crédito do
exeqüente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários,
podendo requerer que o pagamento restante seja feito em 06 parcelas mensais, sob pena de penhora
de bens e sua avaliação na forma da lei. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na
forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 26 de maio de 2017.    (30 e 31)

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1114735-35.2 014.8.26. 0100 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 8ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de São Paulo, Dr(a). Adriana Marilda
Negrão, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) GISLENE NEGRETE MONFORTE, CPF 148.091.608-07,
RG 2309160807, que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Instituição Educacional
Professor Pasquale Cascino, alegando em síntese: o autor ajuizou ação Monitória da quantia de
R$1.657,19, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e não
foi cumprido. 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, pague o débito ou embargue a ação. 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
São Paulo, aos 03 de maio de 2017.                                                                                               (30 e 31)

Peugeot Citroën Comercial Exportadora Ltda.
CNPJ/MF nº 07.789.394/0001-58 - NIRE 35.220.149.720

Instrumento Particular de Distrato e Liquidação da Sociedade Empresária Limitada
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes abaixo: (i) Peugeot
Citroën Automobiles, sociedade anônima francesa com sede na Route de Gisy 78140, Velizy
Villacoublay (Yvelines), França, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.719.669/0001-51, neste ato representa-
da por seu procurador, Sr. Fernando Büscher von Teschenhausen Eberlin, brasileiro, casado, advogado
inscrito na OAB/SP sob o nº 208.374 e inscrito no CPF/MF sob o nº 270.961.898-23, com endereço co-
mercial na Avenida Nações Unidas, 19.707, Edifício Nações Unidas Corporate, Vila Almeida, CEP.
04795-100, Cidade e Estado de São Paulo; (ii) Automobiles Peugeot, sociedade anônima francesa com
sede em 75, Avenue de la Grande Armée, Paris, França, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.719.972/0001-54,
neste ato representada por seu procurador, Sr. Fernando Büscher von Teschenhausen Eberlin, acima
qualificado; e (iii) Automobiles Citroën, sociedade anônima francesa com sede em Immeuble Colisée
III, 6 Rua Fructidor, Paris, França, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.720.585/0001-38, neste ato represen-
tada por seu procurador, Sr. Fernando Büscher von Teschenhausen Eberlin, acima qualificado, únicas
sócias da sociedade empresária limitada, Peugeot Citroën Comercial Exportadora Ltda., com sede
em Barueri, Estado de São Paulo, na Avenida Nações Unidas, nº 19.707, 3º andar, Vila Almeida, CEP
04795-100, com Contrato Social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob o nº
35.220.149.720, em sessão de 26 de setembro de 2005, e última alteração contratual arquivada perante a
mesma Repartição sob o nº 005.458/15-8, em sessão de 15 de janeiro de 2015, e inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 07.789.394/0001-58, têm entre si justo e contratado dissolver, liquidar e extinguir a referida
sociedade, mediante as seguintes cláusulas e condições, que mutuamente outorgam e aceitam, a saber:
I. Tendo em vista que não mais convém às sócias a continuação da sociedade, fica, neste ato, dissolvida
a Peugeot Citroën Comercial Exportadora Ltda., com base no Balanço Patrimonial levantado em 31
de janeiro de 2017, onde fica demonstrado que a sociedade não possui passivo a pagar e possui um ati-
vo disponível, no montante de R$ 3.900.025,35 (três milhões, novecentos mil, vinte e cinco reais e trinta
e cinco centavos), quantia essa que, após deduzidos os tributos e encargos bancários incidentes, será
integralmente distribuída às sócias, proporcionalmente à participação de cada uma delas no capital so-
cial. Cópia do referido balanço, devidamente assinado pela sociedade e pelo contador responsável, é
anexada ao presente, como Anexo 1, dele fazendo parte integrante para todos os fins de direito. II. Serão
cancelados os registros e inscrições da sociedade junto às repartições públicas competentes. Os livros
e demais documentos existentes da sociedade serão conservados, pelo prazo legal, na cidade de Porto
Real, Estado de São Paulo, na Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Renato Monteiro, 6.901 e 6.200
(parte), Polo Urbo Agro Industrial, sob a responsabilidade do Sr. Osvaldo Irineu Tibola, brasileiro, ca-
sado, contador, portador da cédula de identidade (CNH) nº 04129901350 CNH/DETRAN SP, e inscrito
no CPF/MF sob o nº 045.531 .928-61, com endereço comercial no endereço acima descrito. III. As
sócias obrigam-se a satisfazer integralmente todas as despesas e débitos que porventura vierem a ser
exigidos da sociedade que ora se dissolve e é liquidada. IV. As sócias, satisfeitas as condições acima
pactuadas, por si e por seus sucessores, dão-se, reciprocamente, plena, geral, ampla e irrevogável qui-
tação, para nada mais reclamar um do outro ou da sociedade, com fundamento no Contrato Social.
V. Fica formalmente extinta, nesta data, para todos os efeitos, a Peugeot Citroën Comercial Exporta-
dora Ltda. E, por ser a Expressão da Verdade, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três)
vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas. São Paulo, 27 de fevereiro de 2017.
p.p. Peugeot Citroën Automobiles Fernando Büscher von Teschenhausen Eberlin, p.p. Automobiles
Peugeot Fernando Büscher von Teschenhausen Eberlin, p.p. Automobiles Citroën Fernando Büscher
von Teschenhausen Eberlin. De Acordo: Osvaldo Irineu Tibola.

Oficinalis Administração e Participações Ltda.
CNPJ/MF nº 09.556.974/0001-20 – NIRE nº 35.222.335.555

Ata da Reunião de Sócios Quotistas
Data, Hora e local: 02/05/2017, às 09h00, na sede social, na Avenida Major Sylvio de Magalhães Padilha, 5.200, 
Edifício Quebec, Bloco F, Loja 2, Jardim Morumbi, São Paulo/SP. Presença: Sócios quotistas representando a totalidade 
do capital social. Mesa: Edmundo Rossi Cuppoloni, Presidente; Paulo César Pedroso Rossi Cuppoloni, Secretário. Con-
vocação: Dispensada, à vista do exposto no § 2º do artigo 1072 da Lei nº 10.406/2002. Deliberações, aprovadas por 
unanimidade de votos: I) Aprovar por unanimidade de votos, a redução do capital social de R$ 198.574.408,00 para 
R$ 151.208.400,00, redução esta, portanto, do valor de R$ 47.366.008,00, uma vez que o capital social se mostrava 
excessivo ante as necessidades da empresa, com o consequente cancelamento de 23.683.004 quotas sociais, com 
restituição desse valor ao sócio Edmundo Rossi Cuppoloni, a ser pago com créditos, até o dia 08/05/2017. II) Aprovar a nova 
redação da Cláusula V – Do Capital social e das quotas: “Cláusula V – Do Capital Social e das Quotas: O capital social 
é de R$ 151.208.400,00, totalmente integralizado, dividido em 75.604.200 quotas sociais, no valor nominal de R$ 2,00 
cada quota, assim distribuídas entre os sócios: Edmundo Rossi Cuppoloni – 75.604.188 quotas – R$ 151.208.376,00; 
Paulo César Pedroso Rossi Cuppoloni – 01 quota – R$ 1,00; Sérgio Pedroso Rossi Cuppoloni – 1 quota – R$ 2,00; Silvia 
Maria Pedroso Rossi Cuppoloni – 10 quotas – R$ 20,00; Total: 75.604.200 quotas – R$ 151.208.400,00”. Encerramento: 
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi suspensa pelo período de tempo necessário a lavratura desta ata e, reaberta 
a sessão, a ata foi lida, aprovada e vai assinada pela totalidade dos sócios quotistas. Assinaturas: Edmundo Rossi 
Cuppoloni – Presidente. Paulo César Pedroso Rossi Cuppoloni – Secretário. Sócios: Edmundo Rossi Cuppoloni; Sérgio 
Pedroso Rossi Cuppoloni; Paulo César Pedroso Rossi Cuppoloni; Silvia Maria Pedroso Rossi Cuppoloni.

INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS E PESQUISAS DE
GASTROENTEROLOGIA E OUTRAS ESPECIALIDADES

CNPJ/MF Nº 61.442.117/0001-10
Retificação do Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária

No Edital publicado no Empresas e Negócios,  página 05, na edição do dia 24/05/2017,
onde se lê: 2) Exame, discussão e aprovação das Contas e Balanço 2015;
leia-se: 2) Exame, discussão e aprovação das Contas e Balanço 2016.

CONTINUAÇÃO — MOSTEIRO SÃO GERALDO
Despesas de Atividades Assistenciais - D. Diva 1.073.214,74 955.927,44
Total de Dona Diva 2.658.201,28 2.557.971,46
Renúncia Fiscal Educacional 14.357.423,30 13.412.635,56
Renúncia Fiscal Assistencial 922.527,75 573.636,00
TOTAL DAS DESPESAS - MATRIZ E FILIAIS 113.993.014,58 105.599.256,54
15.2 - DEMONSTRATIVO DE RECEITAS 2016 2015
Receitas de Atividades Educacionais - Matriz 80.577.598,87 75.549.878,92
Receitas de Atividades Educacionais - Vila Morse 
  Convênio com a Prefeitura do Mun.de S.Paulo 1.138.911,75 1.032.452,64
  Outras Receitas Operacionais 1.573,58 9.719,88
Receitas de Atividades Assistenciais - Vila Morse
  Convênio com a Prefeitura do Mun.de S.Paulo 434.120,64 393.450,87
  Outras receitas Operacionais 36.194,55 40.858,34
Total de Vila Morse 1.610.800,52 1.476.481,73
Receitas de Atividades Educacionais –Paraisópolis
   Outras Receitas Operacionais 10.484,16 24.778,03
Receitas de Atividades Assistenciais –Paraisópolis
  Convênio com a Prefeitura do Mun.de S.Paulo 1.689.312,46 1.413.174,45
  Outras Receitas Operacionais 244.702,14 224.663,44
Total de Paraisópolis 1.944.498,76 1.662.615,92
Receitas de Atividades Educacionais-Monte Kemel
   Convênio com a Prefeitura do Mun.de S.Paulo 660.212,50 601.467,25
   Outras Receitas Operacionais 8.394,48 2.322,82
Receitas de Atividades Assistenciais-Monte Kemel
   Receitas Gerais - 1.100,58
Total de Monte Kemel 668.606,98 604.890,65
Receitas de Atividades Educacionais-Ceiser
      Outras Receitas Operacionais 37.887,83 3.267,07
Receitas de Atividades Assistenciais-Ceiser
     Outras Receitas Operacionais 47.771,45 85.245,91
Total de Ceiser 85.659,28 88.512,98
Receitas de Atividades Educacionais-D. Diva
   Receitas Operacionais 1.128,63 1.776,25
Receitas de Atividades Assistenciais-D. Diva
  Convênio com a Prefeitura do Mun. de S Paulo 429.344,69 387.934,50
  Receitas Operacionais 26.598,28 21.848,87
Total - Dona Diva 457.071,60 411.559,62
Receitas de Atividades Assistenciais-Casa Azul Sto. Américo
  Receitas Operacionais 177.585,73 579.613,11
 Total - Casa Azul Santo Américo 177.585,73 579.613,11
Receitas de Atividades Assistenciais-Casa Azul Panônia
  Receitas Operacionais 97.988,55 74.624,38
Total - Casa Azul Panônia 97.988,55 74.624,38
TOTAL DAS RECEITAS OPERACIONAIS 85.619.810,29 80.448.177,31

Receitas Financeiras e Patrimoniais 4.256.045,17 4.354.910,46
Receitas Transitórias e Eventuais 21.967,22 17.446,33
Receitas Gerais 1.466.863,55 1.745.431,16
Renúncia Fiscal Educacional 14.357.423,30 13.412.635,56
Renúncia Fiscal Assistencial 922.527,75 573.636,00

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - MATRIZ 21.024.826,99 20.104.059,51
TOTAL DAS RECEITAS 106.644.637,28 100.552.236,82
NOTA 16 – TRABALHO VOLUNTÁRIO
Conforme determinado pela ITG 2002, para efeito de cumprimento à resolução aplicável a entidades sem finalidade de

lucros, o Mosteiro São Geraldo identificou e mensurou os trabalhos voluntários recebidos em 2016. O valor do trabalho
voluntário foi reconhecido com base em valores de mercado correspondentes a cada um dos serviços recebidos,
conforme abaixo:

2016
Trabalhos Voluntários Educacionais 658.146,60
Trabalhos Voluntários Assistenciais 288.539,55

Os referidos valores não obtiveram desembolsos de caixa, tendo sido reconhecido, em 2016, como Despesa e Receita
Operacional e aplicado em seus projetos específicos. Na Demonstração de Resultado do Período, sem efeito no
Resultado.

NOTA 17 – SUBVENÇÃO E CONVÊNIOS COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
O Mosteiro são Geraldo de São Paulo tem firmado junto à Prefeitura Municipal de São Paulo, convênios e subvenções

governamentais do poder público, que foram registrados de acordo com a ITG 2002 – Entidades sem Finalidade de
Lucros e NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais, por intermédio das filiais:

OBRAS SOCIAIS NÚCLEO I – CNPJ 61.697.678/0002-40 (Vila Morse)
Descrição do convênio:
Prefeitura do Município de São Paulo – SME Secretaria Municipal de Educação
O convênio destina-se ao atendimento às crianças por meio do Centro de Educação Infantil Dom José Gaspar, segundo

as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria de
Educação do Butantã. O atendimento é integralmente gratuito para 158 crianças na faixa etária de 0 (zero) a 03 (três)
anos e 11 (onze) meses de idade.

Descrição do convênio:

Prefeitura do Município de São Paulo – SMADS Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
O convênio destina-se ao atendimento de 120 crianças e adolescentes por meio do Serviço de Convivência e Fortale-

cimento de Vínculos – Centro para Crianças e Adolescentes Vila Morse, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria
Municipal de Assistência Social e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Supervisão de Assistência Social
de Butantã. O atendimento é parcial (8h diárias, divididas em dois turnos de 4h) e gratuito para crianças/adolescentes na
faixa etária de 6 a 14 anos e 11 meses (Centro para Crianças e Adolescentes - CCA).

CEI  ISABEL RIBEIRO – CNPJ  61.697.678/0004-02 (Monte Kemel) 
Descrição do convênio:
 Prefeitura do Município de São Paulo – SME Secretaria Municipal de Educação
 O convênio destina-se ao atendimento às crianças por meio do Centro de Educação Infantil Isabel Ribeiro, segundo as

diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Educação e de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Diretoria de
Educação do Butantã. O atendimento é integralmente gratuito para 85 crianças na faixa etária de 1 (hum) a 03 (três)
anos e 11 (onze) meses de idade.

OBRAS SOCIAIS NÚCLEO VII - CCA JD AMPLIAÇÃO – CNPJ 61.697.978/0008-36 (Dona Diva)
Descrição do convênio:
Prefeitura do Município de São Paulo – SMADS Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
 O convênio destina-se ao atendimento de 120 crianças e adolescentes por meio do Serviço de Convivência e Fortale-

cimento de Vínculos, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Assistência Social e de acordo com o
Plano de Trabalho aprovado pela Supervisão de Assistência Social de Campo Limpo. O atendimento é parcial (8h diárias,
divididas em dois turnos de 4h) e gratuito para crianças/adolescentes na faixa etária de 6 anos a 14 anos e 11 meses
(Centro para Crianças e Adolescentes - CCA).

OBRAS SOCIAIS NÚCLEO II
CCA PARAISÓPOLIS – CNPJ 61.697.978/0003-21 (Paraisópolis)
Descrição do convênio:
Prefeitura do Município de São Paulo – SMADS Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
O convênio destina-se ao atendimento de 420 crianças e adolescentes por meio do Serviço de Convivência e Fortale-

cimento de Vínculos, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Assistência Social e de acordo com o
Plano de Trabalho aprovado pela Supervisão de Assistência Social de Campo Limpo. 

O atendimento é parcial (8h diárias, divididas em dois turnos de 4h) e gratuito para crianças/adolescentes na faixa etária
de 6 anos a 14 anos e 11 meses (Centro para Crianças e Adolescentes - CCA).

CJ PARAISÓPOLIS – CNPJ 61.697.978/0003-21 (Paraisópolis)
Descrição do convênio:
Prefeitura do Município de São Paulo – SMADS Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social
O convênio destina-se ao atendimento de 60 Jovens por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,

segundo as diretrizes técnicas da Secretaria Municipal de Assistência Social e de acordo com o Plano de Trabalho
aprovado pela Supervisão de Assistência Social de Campo Limpo. 

O atendimento é parcial (8h diárias, divididas em dois turnos de 4h) e gratuito para jovens na faixa etária de 15 anos a
17 anos e 11 meses (Centro de Juventude - CJ).

Os Convênios Municipais recebidos foram aplicados aos fins destinados:
Recursos aplicados ref. Convênio c/a Prefeitura Mun.de SP 4.351.902,04
Educação 1.799.124,25
   Vila Morse 1.138.911,75
   M.Kemel 660.212,50
Assistência Social 2.552.777,79
   Vila Morse 434.120,64
   Paraisópolis CJ 360.308,95
   Paraisópolis CCA 1.329.003,51
  Dona Diva 429.344,69
Toda a parte que excede o valor disponibilizado pela PMSP em relação aos custos de manutenção das creches, é

totalmente custeado pela Entidade como valor de contrapartida, além disso, as entidades mantem em Conta Poupança
recursos recebidos no valor de R$ 247.146,52 na forma de “PROVISIONAMENTO” para pagamentos de eventuais
rescisões, férias e 13º salários e foram prestadas contas junto à Prefeitura Municipal de São Paulo.

NOTA 18 – DEPÓSITOS PARA RECURSOS
A Entidade efetuou depósitos no período para recorrer de uma decisão judicial definitiva dos respectivos órgãos jurisdicionais,

quando das reclamatórias trabalhistas, tais valores, serão baixados do Ativo, caso a Entidade venha perder os
processos de que se tratam os depósitos.

NOTA 19 - PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS E CÍVEIS
A Entidade está discutindo na justiça ações de natureza cíveis e trabalhistas que são decorrentes do curso normal das

operações. Com base na opinião dos assessores jurídicos, foram constituídas provisões para contingências, conside-
radas suficientes para cobrir eventuais perdas.

NOTA 20 – AJUSTE A VALOR PRESENTE
Em cumprimento a Resolução 1.151/09 e a Lei 11.638/07 a Entidade não efetuou o ajuste de valor presente das contas

de Ativos e Passivos Circulantes (saldos de curto prazo), pois a sua administração entendeu que tais fatos não
representam efeitos relevantes. Ainda, em atendimento a legislação supracitada, a Entidade deve efetuar o Ajuste a
Valor Presente (AVP) em todos os elementos integrantes do ativo e passivo quando decorrentes de operações de
longo prazo. O valor presente representa o valor de um direito ou obrigação e descontadas as taxas, possivelmente
de mercado, implícitas em seu valor original, buscando-se registrar essas taxas como despesas ou receitas financeiras.
Em análise efetuada nos saldos contábeis dos itens que estão compondo os ativos e passivos não circulantes da
Entidade, a administração entendeu não ser necessário efetuar o Ajuste a Valor Presente, pois estas rubricas não se
enquadram nos critérios de aplicação e mensuração da Resolução.

São Paulo, 31 de dezembro de 2016.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do MOSTEIRO SÃO GERALDO DE SÃO PAULO que compreendem o ba-

lanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2016, e as respectivas demonstrações do resultado do período, das
mutações do patrimônio líquido, do resultado abrangente e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Entidade, em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabili-

dades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do au-
ditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com
os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo
com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outros Assuntos
Demonstração do valor adicionado
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, elaborada sob

a responsabilidade da administração da Entidade, e apresentada como informação suplementar para fins de
IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações
contábeis da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com
as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está de acor-
do com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa
opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes,
segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e é consistente em relação às demonstrações
contábeis tomadas em conjunto.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo

com as práticas contábeis adotadas no Brasil 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.

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a En-
tidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a adminis-
tração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para
evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela administração da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de
elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam

livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a au-
ditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas rele-
vantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos jul-
gamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

ditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos con-
troles internos da Entidade.

divulgações feitas pela administração.

base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as res-
pectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações fo-
rem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continui-
dade operacional.

se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível
com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significati-
vas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo - SP, 28 de abril de 2017
AUDISA AUDITORES ASSOCIADOS Alexandre Chiaratti do Nascimento
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