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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: 24/08/2017  - 10:40h  -  2º LEILÃO: 31/08/2017  - 10:40h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA 
DOS LEILÕES: 1º Leilão: 24/08/2017 às 10:40 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 31/08/2017 às 10:40 horas. LOCAL: Av. Angélica, 
1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: NAIR RAMALHO VIANA, 

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 486.856,25 (Quatrocentos e oitenta e seis mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e vinte e 
cinco centavos) 2º leilão: R$ 302.786,53 (Trezentos e dois mil, setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e três centavos), calculados 

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES: O 

 

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: 16/08/2017  - 10:45h  -  2º LEILÃO: 17/08/2017  - 10:45h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 
1º Leilão: 16/08/2017 às 10:45 horas e o 2º Leilão será realizado no dia 17/08/2017 às 10:45 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, 
Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: WALMIR MUNHOZ LOPES

CAMILA BACELLAR MUNHOZ
 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco 

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

DOS VALORES: 1º leilão: R$ 278.650,21 (Duzentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e um centavos) 
2º leilão: R$ 220.197,42 (Duzentos e vinte mil, cento e noventa e sete reais e quarenta e dois centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 
DO LEILÃO ON-

LINE:
OBSERVAÇÕES:

 

www.glandata.com.br
Candinho Assessoria Contábil

www.candinho.com.br

SOLUÇÕES PARA SUA EMPRESA
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TERÇA-FEIRA, 08 DE AGOSTO DE 2017

EXERCER ATIVIDADE EM DOMICÍLIO
Empresa pretende alterar a atividade exercida pelo funcionário do 
escritório para o domicílio, deve continuar oferecendo os benefícios de 
transporte e refeição? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

O PAGAMENTO DO REEMBOLSO DE DESPESAS DE VIAGENS DEVE 
SER VIA HOLERITE OU VIA CAIXA DIRETO?

Esclarecemos que os reembolsos devem sempre passarem pela 
folha de pagamento e holerite do empregado. Base Legal – 
Decreto nº3.048/99, art.225, §9º.

HORAS EXTRAS APÓS JORNADA DE 06 HORAS
Como devem ser pagas as horas extras para funcionário que trabalha 
jornada de 06 horas? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

VÍNCULO DO FUNCIONÁRIO APOSENTADO POR INVALIDEZ
Qual o vínculo empregatício do funcionário aposentado por invalidez? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

O AFASTAMENTO POR ABORTO ESPONTÂNEO DA FUNCIONÁRIA 
PODE SER ABATIDO DA GPS?

Esclarecemos que as duas semanas de afastamento em virtude de 
aborto não criminoso é salário maternidade e assim passível de 
reembolso/abatimento na GPS do empregador.

COOPERADO COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL
Como calcular o INSS e FGTS para cooperativa? Saiba mais acessando 
a íntegra no site: [www.empresario.com.br/legislacao].

PAGAMENTO DE COMISSÃO
Quais são os impostos que podemos descontar em pagamento de 
comissão sobre vendas a representante comercial. Como proceder? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].
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Centro Trasmontano de São Paulo
CNPJ/MF nº 62.638.374/0001-94

Edital Inadimplência
O Centro Trasmontano de São Paulo, nos termos dispostos pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar - ANS, após não obter sucesso em outras formas de
contato, vem por meio deste notificar os contratantes abaixo quanto a necessida-
de de regularizar obrigações financeiras pendentes. A não regularização integral
no prazo de 05 (cinco) dias a partir da publicação deste edital, ensejará na suspen-
são/rescisão do contrato, nos termos contratados. Para quaisquer dúvidas quanto
à tais pendências, favor ligar para (11) 3115-1515 ramais 1761 / 4089. Empresa:
C. I. e C. de V. T. LTDA - ME - CNPJ: **.*97.327/0001-** - Contrato: 4500014751;
Empresa: A. E. F. do C. S/S LTDA - CNPJ: **.*32.253/0001-** - Contrato:
4500013202; Empresa: C. R. R. - CNPJ: **.*38.306/0001-** - Contrato: 4500000680;
Empresa: F. P. R. - CNPJ: **.*88.316/0001-** - Contrato: 4500011035; Empresa: R.
R. N. S. - ME - CNPJ: **.*29.143/0001-** - Contrato: 4500010249; Empresa: H. - I.
em N. LTDA. - EPP - CNPJ:  **.*32.072/0001-** - Contrato: 4500000191;
Empresa: A. C. de S. F. - CNPJ: **.*37.310/0001-** - Contrato: 4500012887.

Novênio Pavan Participações S.A.
CNPJ nº 03.483.357/0001-66 - NIRE nº 35300173929

Extrato da Ata AGO Realizada em 28/04/2017
Data, Hora e Local: 28/04/2017, às 13 horas, sede social; Convocação: Dispensada. Presença: 
totalidade; Mesa: Presidente - Elizabeth Pavan, Secretário - João Luciano Granado. Deliberação 
por Unanimidade: Em AGO: i) relatório da Diretoria e as demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social findo em dezembro de 2016 publicados ambos em 27/04/2017 no Diário Oficial do 
Estado de São Paulo e no jornal Empresas & Negócios; ii) absorção de parte do prejuízo apurado no 
exercício encerrado em 31/12/2016, no montante de R$ 2.530.851,96, utilizando o saldo existente de 
R$ 637.431,36 na conta de Ajuste de Avaliação Patrimonial, e o restante do prejuízo, no montante de 
R$ 1.893.420,60  será transferida para conta de prejuízos acumulados. Por conta deste resultado ne-
gativo, não haverá distribuição de dividendos; iii) Deixou-se para fixar eventuais honorários mensais 
posteriormente; iv) Eleito os membros do Conselho de Administração da Sociedade, com mandato 
de 03 anos, tomando posse neste ato, sendo eleita como Presidente do Conselho a Sra. Elizabeth 
Pavan, e como demais membros do Conselho a Sra. Enide Pavan e o Sr. Emerson Roberto Pavan 
Rodriguez. Declaram os Conselheiros eleitos não estarem incursos em nenhum dos crimes previstos 
em lei que os impeçam de exercer a atividade objeto da Sociedade. Encerramento: A ata foi lida, 
aprovada e assinada por todos os presentes. Elizabeth Pavan - Presidente, João Luciano Granado 
- Secretário. Acionistas: Elizabeth Pavan, Enide Pavan, Emerson Roberto Pavan Rodriguez, Nelson 
Marinelli e João Luciano Granado. A Ata em seu inteiro teor, encontra-se arquivada na Jucesp n° 
348.432/17-3 em 31/07/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Novo Mundo Holding Financeira S.A.
CNPJ nº 08.103.049/0001-81              NIRE 35300331681

Ata da Assembléia Geral Ordinária Realizada em 28/04/2017
Data: 28/04/2017, às 11 horas. Local: Sede social. Presença: Totalidade dos acionista.
Mesa: Presidente, Carlos Alberto de Arruda Botelho; Secretário, Sérgio Amaral de Almeida.
Deliberações: 1. Aprovar as demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2016
publicadas no Diário Oficial do Estado e Jornal Empresas & Negócios, edição de 25/04/
2017; 2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício no montante de R$ 876.079,36:
- Reservas Especiais de Lucros - Outras = R$ 705.079,36; - Juros sobre o capital próprio =
R$ 171.000,00; Total = R$ 876.079,36. 3. Referendar a distribuição de Juros sobre o Capital
Próprio, no montante de R$ 171.000,00, conforme deliberação da Diretoria aprovada em
reunião de 26/12/2016. 4. Referendar a distribuição de dividendos no montante de R$
300.000,00, conforme deliberação da Diretoria aprovada em reunião de 26/01/2017. Assina-
turas: Presidente: Carlos Alberto de Arruda Botelho; Secretário: Sérgio Amaral de Almeida.
Acionistas: Roberto Amaral de Almeida; Sérgio Amaral de Almeida e Carlos Alberto de Arruda
Botelho. JUCESP nº 299.639/17-4, em 04/07/2017. Flávia R. Britto Gonçalves - Secr. Geral.

1ª Vara da Família e Sucessões - Regional Ipiranga. EDITAL PARA CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE INTERDIÇãO DE EDIMARCIO MINGUES 
FERNANDES, REQUERIDO POR EDILENE FERNANDES MACHADO - PROCESSO Nº1007209-
85.2014.8.26.0010. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Regional X - Ipiranga, Estado de São Paulo, Dr(a). Elizabeth Kazuko Ashikawa, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem que, por sentença 
proferida em 05/08/2016, foi decretada a INTERDIÇÃO PARCIAL de Edimarcio Mingues 
Fernandes, RG. 58.717.855-3, declarando-o(a) PARCIALMENTE incapaz de exercer 
pessoalmente os atos da vida civil, sendo-lhe nomeado(a) como CURADOR(A), em caráter 
DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Edilene Fernandes Machado. O presente edital será publicado por três 
vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade 
de São Paulo, aos 12 de julho de 2017. - ADV: SABRINA LIGUORI SORANZ (OAB 195608/SP) 

2ª VRP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0073873-10.2012.8.26.0100 - 1592/12.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de 
Registros Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). VIVIAN LABRUNA CATAPANI, na 
forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) Vera de Oliveira Salvatore e Paulino Salvatore, Helena Barbosa 
de Oliveira Zepini, Maria Lucia Barbosa de Oliveira Azzi, Enzo Azzi, Pericles da Silva Pereira e 
Marilia Campanaro da Silva Pereira, Leonardo Altieri, Antonio Gonçalves Ramos, Claudia 
Sobral Hollander, Antonio Francisco Keen e Maria Guadalupe, Raquel Johanna Von Wuthenau 
De Keen, Luiz Gregorio Novaes Correia, Claudia Sobral Hollander, Antonia Gonçalves Santos, 
Antonia Gonçalves Ramos, Mario Zepini, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais 
interessados, bem como seus cônjuges e/ou sucessores, que ANTONIO CARLOS BUENO NESTAREZ, 
MARGARIDA GONÇALVES DE CARVALHO NESTAREZ ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a 
titularidade de domínio do imóvel localizado na Rua Atibaia, 447, Perdizes, São Paulo SP, 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. 

2ª VRP. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de Usucapião, 
PROCESSO Nº 0002934-68.2013.8.26.0100 - 33/13.] O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara de Registros 
Públicos, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Renata Pinto Lima Zanetta, na forma da Lei, 
etc. FAZ SABER a(o) Oscar Reynaldo Muller Caravellas e Edwiges Muller Caravellas, Isamu 
Edashige, Alice Kiyoko Imakado, Darcy Garcia, Espólio de Kenji Edashige, Espólio de Saichi 
Imakado, réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges e/ou 
sucessores, que Yomiko Ojima Edashige, Aparecida Kimiko Edashige Hanazono, Celso Kazuyoshi 
Hanazono, Dirceu Tadatoshi Edashige, Demair De LOurdes Ceciliano Edashige, Dino Aparecido 
Massao Edashige ajuizou(ram) ação de USUCAPIÃO, visando a titularidade de domínio do imóvel 
localizado na Estrada do M’Boi Mirim, 1171/1175, Lote 14 da quadra 01, do loteamento denominado 
Parque Santa Edwiges, com área de 317,50 m2, no 32º subdistrito Capela do Socorro, distrito, município, 
comarca e 11ª Circunscrição Imobiliária de São Paulo, medindo 10,00 metros de frente para a Estrada da 
Guarapiranga ou rua existente, por 34,00 metros de um lado, 29,50 metros de outro e 11.250 metros nos 
fundos cadastrado sob o contribuinte municipal nº 094.132.0081-5, conforme fls. 241., Piraporinha, São 
Paulo - SP, Cep. 04905-021, 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. 

3ª VC – Reg. São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 01 MÊS. PROCESSO Nº 
1010229-02.2014.8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional V - São 
Miguel Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Fábio Henrique Falcone Garcia, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) SUELI DA SILVA PEREIRA, CPF 086.943.198-61, RG 203694612, que lhe foi 
proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte de VSTP EDUCAÇÃO LTDA, 
requerendo em síntese: o recebimento de R$11.547,47 (Maio/2014), oriundos do Instrumento 
Particular de Confissão e Novação de Dívida, firmado entre as partes e não pago. Alega que, caso a 
executada reconheça o crédito da exequente, comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 
inclusive custas e honorários, poderá requerer que o pagamento restante seja feito em 6 parcelas 
mensais atualizadas. Encontrando-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para que no prazo de 03 (três) dias úteis pagar a dívida ou, no prazo de 
15 dias úteis, opor embargos ou comprovar o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em 
execução, acrescido de custas e de honorários, para valer-se do disposto no art. 916 e §§, do CPC. 
Os prazos referidos fluirão após o decurso do prazo do presente edital.Não havendo resposta da 
executada, 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 21 de julho de 2017. 

5ª Vara Cível - Regional VIII - Tatuapé. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO 
Nº 0001840-31.2017.8.26.0008 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) 
ACCELERA TELECOM REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA, CNPJ 10.922.721/0001-02 que 
por este Juízo, tramita ação Monitória que foi julgada procedente, ora em fase Cumprimento de 
Sentença, movida por Transit do Brasil SA, condenando-a ao pagamento de R$ 16.822,80 
(atualizado até Março/2017). Encontrando-se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do 
artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, pague a quantia de supra citada, devidamente atualizada, sob pena de multa de 
10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de 
Processo Civil). Fica ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, 
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) 
dias úteis para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 
próprios autos, sua impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da 
lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 26 de junho de 2017. 

A população se apropriou de aplicativos para chamar a atenção para 
os confl itos no momento em que estão ocorrendo, como forma 
de se proteger do perigo nos deslocamentos dentro das próprias 

comunidades ou na volta para casa.
No Complexo do Alemão, o jornal Voz da Comunidade, que completa 

agora em agosto 12 anos, foi criado com o objetivo de comunicar as ati-
vidades ligadas à cidadania, com uma cobertura de cidade para cobrar 
direitos e serviços. No entanto, com o aumento da violência no local, 
os moradores passaram a usar o WhatsApp do jornal para se comunicar 
sobre a ocorrência de tiroteios que costumam ser frequentes por lá.

“Para o relato de morador sobre tiroteio, a gente usa o WhatsApp, 
até para não contaminar, porque no jornal a gente dá a notícia voltada 
para o serviço de cidadania e a cobertura de cidade. Para falar de tiro, 
a gente só usa o WhatsApp. O Complexo do Alemão tem 13 favelas. A 
gente tem grupos no WhatsApp nessas 13 favelas e aí faz a transmissão. 
São muitas pessoas pedindo, por dia, para entrar nos grupos. É muita 
gente. As nossas redes sociais são para comunicar não só histórias po-
sitivas dentro da favela, mas também problemas sociais como lixo, casa 
caindo. ”, contou a jornalista Maria Carolina Morganti, de 25 anos, que 
atualmente é chefe de redação do Voz da Comunidade.  

No período de 12 anos, o jornal se expandiu e passou a ser distribuído 
em mais 15 comunidades, como a Maré e a Cidade de Deus, com infor-
mações voltadas para a cidadania. Para Maria Carolina, o valor social 
das comunicações extrapolou para o novo meio. “A gente alerta [no 

Moradores do Rio usam, cada vez mais, aplicativos, para a troca 

de informações de utilidade pública.

Moradores do Rio usam a internet para 
trocar informações sobre tiroteios

Os tiroteios em diversas partes do Rio de Janeiro transformaram os meios de comunicação entre moradores da cidade, que estão usando, cada vez mais, a 
internet para transmitir informações de utilidade pública na região
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Ramá SPE Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ n.º 12.954.738/0001-77 - NIRE n.º 35.30041547-7

Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 26/04/17.
Aos 26/04/17, às 11 hs, na sede. Convocação e Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Alexandre Ferreira de Abreu Pereira; 
e Secretário: Arthur José de Abreu Pereira. Documentos Lidos, Autenticados Pela Mesa, e Arquivados na Sede Social Da 
Companhia: (i) Relatório da administração; (ii) demonstrações financeiras; e (iii) parecer dos auditores independentes, todos 
relativos ao exercício social da Companhia encerrado em 31/12/16. Deliberações: A assembleia geral ordinária foi considerada 
regularmente instalada, lavrando-se a presente ata na forma de sumário, consoante o disposto nos artigos 124, §4º, e 130, §1º, 
da Lei 6.404/1976 (“LSA”), e foram consideradas regulares, na forma do artigo 133, §4º, da LSA, as publicações e anúncios 
que se encontravam à disposição dos acionistas o relatório da administração, as demonstrações financeiras e o parecer dos 
auditores independentes da Companhia relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2016. Colocadas as 
matérias em discussão e votação, os acionistas presentes, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram: 
1. Aprovar, conforme manifestação favorável dos membros do Conselho de Administração da Companhia em Reunião do 
Conselho de Administração, realizada em 07/04/17, as contas dos administradores, as demonstrações financeiras, o relatório 
da administração e o parecer dos auditores independentes, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/16, nos termos 
em que foram previamente entregues aos acionistas e publicados no DOESP (página 49), e no Empresas e Negócios (página 
12), ambos em edição de 25/04/17. 1.1 Consignar que, nos termos da proposta da Diretoria sobre a destinação do resultado 
da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/16, a Companhia apurou prejuízo líquido no exercício social 
encerrado em 31/12/16, de forma que as ações de emissão da Companhia não farão jus ao recebimento de quaisquer 
dividendos ou juros sobre capital próprio. 3. Aprovar a reeleição dos seguintes membros do Conselho de Administração da 
Companhia, para mandato de 1 ano, a se encerrar na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações 
financeiras do exercício social findo em 31/12/17: (i) Alexandre Ferreira de Abreu Pereira, RG n.º 23.194.919-4-SSP/
SP, CPF/MF n.º 259.912.388-71, para o cargo de Presidente do Conselho de Administração; (ii) Maria Cristina Pinho de 
Almeida, RG nº 5.234.323-6 SSP/SP, CPF/MF nº 055.504.448-36, para o cargo de membro do Conselho de Administração; 
(iii)Robert John van Dijk, RG nº 6.729.594-0 SSP/SP, CPF/MF nº 040.330.638-89, para o cargo de membro do Conselho de 
Administração; e (iv) Luiz Renato Paim Fernandes, RG nº M 3.590.084 SSP/MG, CPF/MF nº 686.206.406-15, para o cargo 
de membro do Conselho de Administração. 3.1. Os conselheiros ora eleitos são empossados em seus cargos, mediante 
assinatura dos respectivos termos de posse lavrados no livro de registro de atas de reuniões do Conselho de Administração 
da Companhia, cujas cópias constam do Anexo III a presente, declarando, nos termos e para os fins do § 1º do artigo 147 da 
Lei das S.A., não estarem impedidos, por lei especial, de exercer as atividades empresariais ou a administração de sociedades 
empresárias; ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, contra a economia 
popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos. 
Nada mais. São Paulo, 26/04/17. Jucesp nº 317.513/17-5 em 12/07/2017. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

SPE Diogo Moreira S.A.
CNPJ/MF nº 12.360.052/0001-58

Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2016 e 2015 (Valores expressos em Reais)
Balanços Patrimoniais

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
(Valores expressos em milhares de Reais)

Demonstração do Resultado

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Ativo Nota   2016   2015
Ativo circulante  200.608.259,15 199.437.552,01
Disponível  1.248,76 27.596,85
Imóveis destinados a venda 4 200.597.348,83 199.400.293,59
Impostos a recuperar  9.661,56 9.661,56
Partes relacionadas  – 0,01
Total do ativo  200.608.259,15 199.437.552,01

1. Contexto operacional – A Sociedade tem por objetivo a construção de 
edifícios, podendo ainda, participar de incorporação imobiliária. 2. Apre-
sentação das demonstrações contábeis – 2.1. Base de apresentação: 
As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2016 
foram preparadas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no 
Brasil, com base nas disposições contidas na lei das sociedades por ações 
(Lei nº 6.404/76 alterada pela Lei nº 11.638/07), nos pronunciamentos, nas 
orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC) homologados pelos órgãos reguladores. 2.2. Adoção 
inicial da Lei nº 11.638/07 e Medida Provisória nº 449/08: As demons-
trações contábeis para o exercício findo em 31/12/2016 e 31/12/2015 são 
apresentadas de acordo com as novas práticas contábeis adotadas no 
Brasil. Estas demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com o 
CPC 13 aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), por meio 
da Resolução nº 1.152/09. A Sociedade elegeu 01/01/2008 como a data 
de transição para adequar-se às novas práticas contábeis. 2.3. Sumário 
das práticas contábeis modificadas: As principais alterações nas práti-
cas contábeis promovidas pela Lei nº 11.638/07 e pelos artigos 36 e 37 
da Medida Provisória nº 449/08 aplicáveis à Sociedade são as seguintes: 
a) Substituição da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos 
(DOAR) pela Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), elaborada con-
forme regulamentado pelo pronunciamento técnico CPC 03 – Demonstra-
ção dos Fluxos de Caixa; b) Obrigatoriedade de análise periódica quanto 
à capacidade de recuperação dos valores registrados no ativo imobilizado, 
conforme regulamentado pelo pronunciamento técnico CPC 01 – Redução 
ao valor recuperável dos ativos; c) Requerimentos de que as aplicações em 
instrumentos financeiros sejam registradas: (i) pelo seu valor de mercado 
ou valor equivalente, quando se tratar de aplicações destinadas à nego-
ciação ou disponíveis para venda; (ii) pelo valor de custo de aquisição ou 
valor de emissão, atualizado conforme disposições legais ou contratuais, 
ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior, quando se 
tratar de aplicações que serão mantidas até a data de vencimento; (iii) pelo 
custo amortizado os empréstimos e financiamentos e contas a receber; con-
forme regulamentado pelo pronunciamento técnico CPC 14 – Instrumentos 
financeiros, reconhecimento, mensuração e evidenciação; d) Eliminação da 
rubrica “Resultado não operacional” na apresentação da Demonstração do 
Resultado do Exercício (DRE), conforme regulamentado pela Medida Pro-
visória nº 449/08; e) Divulgação das operações realizadas pela Sociedade 
envolvendo partes relacionadas, conforme regulamentado pelo pronuncia-
mento técnico CPC 05 – Divulgação sobre partes relacionadas; f) Ajuste a 
Valor Presente (AVP) dos ativos e passivos monetários levando em conside-
ração os fluxos de caixa contratuais e as taxas contratadas ou praticadas no 
mercado para transações semelhantes, quando aplicável, conforme regu-
lamentado pelo CPC 12 – Ajuste a valor presente. 3. Principais práticas 
contábeis – 3.1. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de 
caixa incluem dinheiro em espécie, depósitos bancários, investimentos de 
curto prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor. 
3.2. Contas a receber: As contas a receber de clientes estão representadas 
por notas fiscais de serviços faturados a receber, retenções contratuais que 
serão liquidadas no término das obras e serviços medidos a faturar (medi-
ção do mês), contabilizados pela competência em que o serviço foi exe-
cutado, e estão avaliadas no momento inicial pelo seu valor presente. 3.3. 
Provisão para perdas: As perdas na realização do contas a receber são 
reconhecidas no resultado do exercício obedecendo critérios definidos pela 
Administração, com base na análise dos riscos para cobrir possíveis perdas. 
3.4. Investimentos: As participações societárias em controladas, coliga-
das e equiparadas às Sociedades coligadas, são avaliadas pelo método da 
equivalência patrimonial. 3.5. Imobilizado líquido: Registrado pelo custo de 
aquisição, formação ou construção e deduzido da respectiva depreciação 

       2016     2015
Receita bruta de vendas – –
Receita líquida de vendas – –
Custos de vendas – –
Resultado bruto – –
Despesas/Receitas operacionais
Despesas comerciais (3.720,50) –
Despesas administrativas (49.604,71) (29.442,13)
Despesas tributárias – (34.627,33)
Despesas/receitas financeiras (5.049,66) (2.482,84)
    (58.374,87) (66.552,30)
Lucro operacional (58.374,87) (66.552,30)
Despesas/receitas não operacionais 236.589,17 93.196,98
Resultado antes de provisão para o 
 imposto de renda e contribuição social 178.214,30 26.644,68
Contribuição social (7.094,70) (8.392,23)
Imposto de renda (11.824,51) (15.200,05)
Resultado líquido do exercício 159.295,09 3.052,40

Das atividades operacionais      2016   2015
Lucro antes do IRPJ e da contribuição social 178.214 26.645
Decréscimo (acréscimo) em ativos
Estoques (1.197.055) –
Tributos a recuperar – (0)
Créditos diversos – (1)
Acréscimo em passivos
Fornecedores 47.743 (767)
Obrigações trabalhistas e tributárias (20.703) (8.263.610)
Outros passivos (35.035.454) (45.786.537)
Caixa aplicado nas operações (36.027.255) (54.024.270)
Imposto de renda e contribuição social pagos (18.919) (23.592)
Caixa líquido (aplicados nas) atividades 
 operacionais (36.046.174) (54.047.862)
Das atividades de financiamento com acionistas
Integralização de capital 108 130.525.892
Constituição de reserva 30.182.415 130.525.892
Partes relacionadas 5.837.303 (45.386.537)
Caixa líquido utilizado pelas atividades 
 de financiamento com acionistas 36.019.826 85.139.355
Aumento líquido de caixa e equivalentes 
 de caixa (26.348) 31.091.493
Caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício 27.597 1.803.830
No final do exercício 1.249 27.597
Aumento líquido de caixa e equivalentes 
 de caixa (26.348) (1.776.234)

     Lucros
     Capital social   acumulados   Total
Saldos em 31/12/2014 33.500.000,00 (63.047,91) 33.340.004,72
Lucro do exercício 130.525.892,00 3.052,40 130.528.944,40
Saldos em 31/12/2015 164.025.892,00 (59.995,51) 163.965.896,49
Integralização do capital 108,00 – 108,00
Lucro do exercício – 159.295,09 159.295,09
Constituição da reserva 
 de capital 30.182.415,00 – 30.182.415,00
Saldos em 31/12/2016 194.208.415,00 99.299,58 194.307.714,58

A Diretoria
Rogério Gonçalves – Contador CRC 1SP 201.412/O-7

Passivo e Patrimônio Líquido Nota   2016   2015
Passivo circulante  63.241,54 35.071.655,52
Fornecedores  57.375,14 9.631,81
Obrigações tributárias  5.866,40 26.569,60
Afac 5 – 35.035.454,11
Passivo não circulante  6.237.303,03 400.000,00
Partes relacionadas  6.237.303,03 400.000,00
Patrimônio líquido  194.307.714,58 163.965.896,49
Capital social 6 164.026.000,00 164.025.892,00
Reserva de capital  30.182.415,00 –
Lucros acumulados  99.299,58 (59.995,51)
Total do passivo e patrimônio líquido  200.608.259,15 199.437.552,01
acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear, com base nas 
taxas determinadas e reconhecidas no resultado do exercício. 3.6. Redu-
ção ao valor recuperável de ativos: Os valores de imobilizado e outros 
ativos são revistos anualmente, para avaliar se os montantes demonstrados 
estão acima do seu valor de recuperação, seja pela venda ou pelos fluxos 
de caixa futuros gerados pelo ativo. Os ativos que estejam demonstrados 
acima de seu valor recuperável são ajustados e suas taxas de depreciação 
e amortização são revistas para que melhor representem a sua vida útil-
-econômica. 3.7. Empréstimos e financiamentos: São atualizados pelas 
variações monetárias incorridas até a data do balanço e os juros respecti-
vos transcorridos estão provisionados. 3.8. Adiantamento de clientes: Os 
valores adiantados pelos clientes para execução das obras são registrados 
no passivo circulante e faturados na medida em que os serviços são exe-
cutados, com base nas medições mensais. 3.9. IRPJ e CSLL: O IRPJ e a 
CSLL são calculados e registrados com base no lucro presumido, conside-
rando as alíquotas previstas pela legislação. 3.10. Estimativas contábeis: 
Na preparação das demonstrações contábeis são adotadas premissas para 
o reconhecimento das estimativas para registro de certos ativos, passivos 
e outras operações como: provisões para contingências e depreciação do 
ativo imobilizado e medições de receitas e custos. Os resultados a serem 
apurados quando da concretização dos fatos que resultaram no reconhe-
cimento destas estimativas, poderão ser diferentes dos valores reconheci-
dos nas presentes demonstrações. 3.11. Ativos e passivos contingentes 
e obrigações legais: As práticas contábeis para registro e divulgação de 
ativos e passivos contingentes e obrigações legais são as seguintes: a) Ati-
vos contingentes: são reconhecidos somente quando há garantias reais ou 
decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes 
com êxito provável são apenas divulgados em nota explicativa; b) Passivos 
contingentes: são provisionados quando as perdas forem avaliadas como 
prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente 
segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis 
são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes ava-
liados como de perdas remotas não são provisionados e/ou divulgados; c) 
Obrigações legais: são registradas como exigíveis, independente da ava-
liação sobre as probabilidades de êxito. 3.12. Demais ativos e passivos 
circulantes e não circulantes: Os ativos circulantes e não circulantes são 
apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicá-
vel, as variações monetárias e os correspondentes rendimentos auferidos. 
Os passivos circulantes e não circulantes demonstrados por valores conhe-
cidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, das variações monetá-
rias e os correspondentes encargos incorridos. Não há ativos ou passivos 
sujeitos a ajustes relevantes para trazer sua mensuração a valor presente 
de realização. 4. Imóveis destinados à venda – A composição do estoque 
da Sociedade é assim representada: 
         2016    2015
Terrenos e gastos relacionados 197.670.368 196.599.411
Gastos com materiais e prestações de serviços 2.926.981 2.800.882
Total 200.597.349 199.400.293
5. Partes relacionadas – A composição dos partes relacionadas da Socie-
dade é assim representada: 
        2016    2015
Ilaja Empreendimento Imobiliario Ltda 623.625 –
Iuni Participacoes E Serviços S/A 326.529 –
Maragogipe Investimentos e Participações Ltda 5.287.149 –
    6.237.303 –
6. Capital social – O capital social autorizado em 31/12/2016 é de 

R$ 164.026.000 milhões. O capital social é dividido em 184.077.313 ações 
ordinárias, nominativas e sem valor nominal. 7. Cobertura de seguros – A 
Empresa adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens 
sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração, como sufi-
cientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua ati-
vidade. As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos. 
Consideramos que temos um programa de gerenciamento de riscos bus-
cando no mercado coberturas compatíveis com nosso porte e operações.

No site Fogo Cruzado, criado para divulgar informações que servem 
para estudos sobre onde e quando ocorrem os tiroteios, os dados são 
atualizados frequentemente. A jornalista Cecília Olliveira, gestora de 
dados do Fogo Cruzado, disse que a utilização das informações vai de-
pender do perfi l de quem acessa a página - podem ser pesquisadores ou 
a imprensa, para contextualizar as questões de violência no estado. Há 
também quem procura se inteirar se perto de casa tem um tiroteio ou 
em algum lugar para onde está indo. Os dados são abertos.

Segundo Cecília, a sensação de insegurança muito grande na cidade 
levou as pessoas a se comunicar mais. Ela alertou que, por isso, aumentou 
o número de boatos nas redes sociais. “As pessoas estão atemorizadas. Elas 
realmente buscam mais informação sobre o que está acontecendo, como, 
onde e porque. Tem inclusive a porta aberta para os boatos”, acrescentou.  

De acordo com a jornalista, o Fogo Cruzado tem a preocupação de checar 
as informações que recebe para garantir a distribuição de dados de qualidade. 
“Temos vários fi ltros nas redes, em que conseguimos cruzar as informações 
de mais pessoas. Então, a gente consegue fazer o cruzamento de informações 
e saber se tem outras ocorrências na mesma área. Geralmente, quando há 
uma situação assim, várias pessoas estão falando sobre a mesma coisa”, disse.

Cecília Oliveira revelou que o número de downloads do aplicativo tem 
aumentado mês a mês e já atingiu 95 mil pessoas, que podem acom-
panhar os dados por meio do celular. No Twitter, o Fogo Cruzado tem 
5.834 seguidores, que são atualizados sobre a ocorrência de tiroteios 
com base nas informações passadas ao site (ABr).

WhatssApp] os moradores por onde ir. A gente apura. O caveirão está lá, 
não vai. É muito funcional. O que está em jogo é a vida dos moradores. 
É um aplicativo gratuito que funciona bem”, disse.


