
Página 5São Paulo, sexta-feira, 22 de junho de 2018

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: 12/07/2018  - 10:30h  -  2º LEILÃO: 13/07/2018  - 10:30h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,

Presencial e Online
IMÓVEL

DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 12/07/2018, às 10:30 horas, e 2º Leilão dia 13/07/2018, às 10:30 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 
3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORES (A) FIDUCIANTES: WESLEY BENICIO RODRIGUES, 

 JOSIANE ANISIO RODRIGUES, 
 CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 

00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:

DOS VALORES: 1º 
leilão: R$ 912.417,59 (Novecentos e doze mil, quatrocentos e dezessete reais e cinquenta e nove centavos) 2º leilão: R$ 562.009,94 (Quinhentos 
e sessenta e dois mil, nove reais e noventa e quatro centavos),

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

 

Tubopeças Indústria e Comércio S/A. CNPJ: 46.296.018/0001-83  -  NIRE: 35.3.0037359-6 - Extrato da Ata da As-
sembleia Geral Ordinária. Realizada em 23/04/2018: a Assembleia, por unanimidade: aprovou as Demonstrações
Contábeis do exercício social de 2.017; autorizou a transferência do resultado do exercício para Reserva à disposição da
Assembleia; manteve a vacância do Conselho Fiscal; elegeu a diretoria, para mandato de 3 anos, LUIZ CARLOS GOLIN
e ARLINDA GOLIN DE ALMEIDA. a.a. Luiz Carlos Golin, Arlinda Golin de Almeida, Luciana Golin Louzada, Andrea Golin
Garcia, Alessandra Golin Okabe, Wilson Roberto Antunes de Almeida e Eliana Antunes Gomes. JUCESP: Certifico o
Registro sob nº 280.612/18-7 em sessão de 14/06/2018. Flávia R. Brito Gonçalves - Secretaria Geral.

Balanço Patrimonial em 31/12/2017 (Valores em R$ mil)
Passivo e Patrimônio Líquido Nota      2017      2016
Circulante 2.569 7.516
Obrigações Fiscais e Trabalhistas 2.562 2.330
Outros Débitos 7 86
Partes Relacionadas 5 - 5.100
Não Circulante 41.067 42.409
Receitas Diferidas com Imóveis 4 36.999 36.999
Impostos Diferidos 4.068 5.410
Patrimonio Líquido 400.910 392.368
Capital Social 7 87.000 87.000
Reservas 169.755 160.184
Ajuste Avaliação Patrimonial 144.155 145.184

Total do Passivo e Patrimônio Líquido 444.546 442.293

 Demonstração do Resultado do Exercício em 31/12/17(Valores em R$ mil)
Nota      2017      2016

Receita Líquida com Administração de Imóveis 8 11.337 19.531
Despesas Administrativas e Gerais (2.059) (2.003)
Outras Receitas (Despesas) 7 278
Lucro antes do Resultado Financeiro 9.285 17.806
Receitas Financeiras 16.176 27.011
Despesas Financeiras (48) (4)
Lucro antes da Tributação 25.413 44.813
Imposto de Renda e Contribuição Social (6.671) (11.436)
Lucro Líquido do Exercício 18.742 33.377
Lucro Líquido por lote de mil ações (R$) 0,66 1,17

O relatório dos auditores independentes menciona que: As demonstrações
contábeis, ora apresentadas, foram preparadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os Pronunciamentos, Orientações e
Interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.
A elaboração das demonstrações contábeis requer que a administração da
sociedade use de julgamento na determinação e no registro de estimativas
contábeis. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem
provisão para crédito de liquidação duvidosa, provisão para perdas, imposto
de renda corrente e diferido (ativo e passivo), provisão para contingências e

Demonstração das Mutações do Patrimonio Líquido em 31 de Dezembro de 2017 (Valores em R$ mil)
Capital Social Reserva de Reavaliação Reservas Legais / Estatutárias Lucros Acumulados        Total

Saldo em 31 de dezembro de 2015            87.000                        146.213                                    12.895                  143.883    389.991
Reservas Legais / Estatutárias - - 2.140 (2.140) -
Lucro Líquido do Exercicio - - - 33.377 33.377
Realização de Reserva Patrimonial - (1.029) - 1.029 -
Distribuição de Dividendos                    -                                  -                                            -                   (31.000)    (31.000)
Saldo em 31 de dezembro de 2016 87.000 145.184 15.035 145.149 392.368
Reservas Legais / Estatutárias - - 1.669 (1.669) -
Lucro Líquido do Exercicio - - - 18.742 18.742
Realização de Reserva Patrimonial - (1.029) - 1.029 -
Distribuição de Dividendos                    -                                  -                                            -                   (10.200)    (10.200)
Saldo em 31 de dezembro de 2017 87.000 144.155 16.704 153.051 400.910

Ativo Nota      2017      2016
Circulante 201.122 223.802
Caixa e Equivalentes de Caixa 3 199.828 212.675
Contas a Receber de Clientes 475 10.308
Imoveis Destinados à Venda 819 819
Outros Créditos - -
Não Circulante 243.424 218.491
Créditos com Imóveis 4 36.999 36.999
Terreno Brest 1.748 1.748
Partes Relacionadas 5 24.000 -
Outros Créditos 3.585 3.543
Investimentos 177.092 176.201
Imóveis em Locação 6 176.492 175.601
Outros Créditos 600 600
Total do Ativo 444.546 442.293

Demonstrações Contabeis Completas

Demonstração dos Fluxos de Caixa em 31/12/17 (Valores em R$ mil)
Atividades Operacionais    2.017    2.016
Lucro Liquido do Exercício 18.742 33.377
Distribuição de Dividendos  (10.200)  (31.000)
Caixa Operacional antes dos Movimentos de
Capital de Giro 8.542 2.377
(Aumento) / Redução dos Ativos
Créditos com Clientes 9.833 (8.658)
Outros saldos - (3.402)
Ativo não circulante (42) -
Aumento/ (Redução) dos Passivos
Obrigações Fiscais 232 (332)
Outros Débitos (79) (2)
Passivo não circulante   (1.342)         58
Caixa Gerado (Absorvido) nas Atividades Operacionais 17.144 (9.959)
Atividades de Investimento
Variação dos Investimentos - Locação Imóveis (891) 1.660
Operações de Mútuo (24.000) -
Distribuição de Dividendos   (5.100)  (14.847)
Caixa Gerado (Absorvido) nas Atividades Operacionais (29.991) (13.187)
Atividades de Financiamento - -
Diminuição de Caixa e Equivalentes de Caixa (12.847) (23.146)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício 212.675 235.821
Caixa e Equivalentes de Caixa ao Final do Exercício 199.828 212.675

(12.847) (23.146)

CPE - COMPCPE - COMPCPE - COMPCPE - COMPCPE - COMPANHIA DE PANHIA DE PANHIA DE PANHIA DE PANHIA DE PARARARARARTICIPTICIPTICIPTICIPTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOSAÇÕES E EMPREENDIMENTOSAÇÕES E EMPREENDIMENTOSAÇÕES E EMPREENDIMENTOSAÇÕES E EMPREENDIMENTOS
CNPJ: 65.576.530/0001-28

Relatório da Diretoria
Prezados Acionistas: Cumprindo dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2017. Aproveitamos para agradecer
a colaboração recebida de nossos funcionários, clientes e fornecedores. Taboão da Serra, 30 de Maio de 2018. A Diretoria

A Diretoria

Demonstração do Resultado Abrangente em 31/12/17 (Valores em R$ mil)
     2017      2016

Lucro Líquido do Exercício 18.742 33.377
Realização da Reserva de Reavaliação 1.029 1.029
Resultado Abrangente do Exercício 19.771 34.406

mensuração de instrumentos financeiros. A liquidação das transações envol-
vendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estima-
dos em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A
Sociedade revisa as estimativas anualmente. A emissão dessas demonstra-
ções contábeis, foram concluídas, aprovadas e tiveram sua divulgação au-
torizada por sua diretoria em 13 de abril de 2018. Para quaisquer esclareci-
mentos as demonstrações contábeis plenas estão disponíveis na sede da
sociedade na Avenida Paulo Ayres nº 230, CEP 06767-220 na cidade de
Taboão da Serra, estado de São Paulo.

Shozo Sato Contador  - CRC/SP 1SP051081/O-5

Dias Branco Empreendimentos SPE 005 S.A. - NIRE 3530050902-1 - CNPJ/MF 25.452.458/0001-02
Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Data, Hora e Local: 02/10/2017, às 11 horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, 8501, 3º andar, Eldorado Business Tower, 
São Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do capital social. Mesa: Marcelo Renaux Willer - Presidente e 
Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: (A) Em AGO: (i) As demonstrações 
fi nanceiras, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações de Resultados do Exercício referentes ao exercício de 2016; (ii) Destinação 
do resultado do exercício social, em decorrência do prejuízo apurado no montante de R$1.339.166,21, o mesmo é integralmente 
destinado à conta de prejuízos acumulados; (B) Em AGE: (i) Destituição dos seguintes Diretores: Camillo Thiago de Campos 
Baggiani, brasileiro, casado, administrador, RG nº 32.324.757-X SSP-SP, CPF/MF nº 303.039.708-47, do cargo de Diretor de 
Planejamento e Novos Negócios; e Fernando Orsi Lopes Cavalcante, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 28.918.039-9, 
CPF/MF nº 270.197.708-86, do cargo de Diretor de Operações, ambos residentes em São Paulo/SP; (i) Transformação do tipo jurídico 
em sociedade empresária limitada, nos termos dos artigos 220 e seguintes da LSA e dos artigos 1.113 e seguintes do Código Civil 
Brasileiro, com a conversão da totalidade das 36.500 ações ordinárias nominativas, todas da mesma classe e com valor nominal de 
R$ 1,00 cada uma, em 36.500 quotas sociais, totalmente integralizadas, no valor nominal de R$ 1,00 cada uma as quais foram 
emitidas pela Companhia e subscritas em sua integralidade pelos sócios, na mesma proporção das ações por eles detidas anteriormente; 
(ii) Alteração da denominação social, para “Alphaville Ceará Empreendimentos Imobiliários SPE 005 Ltda.”, permanecendo 
com a mesma escrituração, atendidas as exigências fi scais e contábeis, sem nenhuma interrupção e/ou solução de continuidade, 
com todos os seus negócios sociais, operando com os mesmos ativos e passivos, bens móveis e imóveis, direitos, disponibilidades, 
obrigações e dívidas da companhia transformada. (iii) O projeto do Contrato Social. (iv) Autorizar os Diretores a tomar as providências 
necessárias à consecução das deliberações aprovadas. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 02/10/2017. Mesa: 
Marcelo Renaux Willer - Presidente, Guilherme de Puppi e Silva - Secretário. Acionistas: Alphaville Urbanismo S.A. e 
Alphaville Empreendimentos Imobiliários S.A. ambas representada por Marcelo Renaux Willer e Guilherme de Puppi e 
Silva. JUCESP 180.673/18-0, NIRE 3523102213-1 em 12.04.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A.
CNPJ/MF 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270 - (“Companhia”)

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 23/02/2018, às 10 horas, na sede social, Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º andar, São 
Paulo/SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do Conselho de Administração. Mesa: Olímpio Matarazzo 
Neto - Presidente; Ricardo Leonel Scavazza - Secretário. Deliberações Aprovadas por Unanimidade: 1. O 
orçamento de capital da Companhia para o exercício de 2018 elaborado pela diretoria, que, fi ca arquivado na sede. 
Votaram a favor da deliberação: Ricardo Leonel Scavazza; Olímpio Matarazzo Neto; Marcelo Fedak; e Nadeem Meghji. 
Se abstiveram: Odair Garcia Senra; Sandro Rogério da Silva Gamba. 2. A outorga de garantias pela Companhia em 
benefício de terceiros, até o limite de R$ 300.000.000,00, até o encerramento do presente exercício social, em 
31/12/2018. 3. Atualizações gerais sobre aspectos fi nanceiros e operacionais da Companhia relativos ao mês de janeiro 
de 2018. 4. Ficam os diretores autorizados a tomar as providências que se fi zerem necessárias para a concretização das 
deliberações. 5. Registrar a dispensa, pela totalidade dos acionistas, dos procedimentos e formalidades de convocação, 
deliberação prévia, realização de reuniões e envio de notifi cações, conforme estabelecidos no acordo de acionistas da 
Companhia, celebrado em 09/12/2013. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 23/02/2018. 
Conselheiros: Ricardo Leonel Scavazza; Odair Garcia Senra; Sandro Rogério da Silva Gamba; Olímpio Matarazzo 
Neto; Marcelo Fedak; e Nadeem Meghji. Mesa: Olímpio Matarazzo Neto - Presidente, Ricardo Leonel Scavazza 
- Secretário. JUCESP nº 194.824/18-4 em 24/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Alphaville Urbanismo S.A.
CNPJ/MF nº: 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270

Extrato da Ata da Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 13/12/2017, às 16 horas, na sede, Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/SP. 
Presença: Totalidade do Conselho de Administração. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente, Ricardo Leonel 
Scavazza  - Secretário. Deliberações Aprovadas: (1) Ratifi ca e formaliza a aprovação à captação de recursos fi nanceiros 
pela Companhia, por meio da emissão de Cédula de Crédito Bancário em favor de Banco SAFRA, tendo as seguintes 
características e condições, as quais estão detalhadas e reguladas por meio dos contratos celebrados em 08/12/2017: (a) 
Prazo e Data de Vencimento: R$10.000.000,00, na Data de Emissão; (b) Remuneração Indicativa: 4 anos 
contados da Data de Emissão; (c) Amortização de Principal e Juros: Amortização mensal, sem carência, conforme o 
fl uxo de recebimentos dos recebíveis, objeto da Cessão Fiduciária; (d) Garantia: cessão fi duciária dos direitos creditórios 
de titularidade da Alphaville Jundiaí Empreendimentos Imobiliários Ltda., CNPJ/MF nº  07.015.389/0001-98 e NIRE 
35.219.460.808, presentes e futuros, gerados no exercício de suas atividades, tais como os direitos creditórios decorrentes 
de contratos de promessa ou escrituras de compra e venda de imóveis fi rmados pela Sociedade ou com sua interveniência 
(observada a proporção de titularidade da Sociedade, indicada no respectivo contrato de parceria imobiliária). (2) Autorizar 
os Diretores a celebrarem todos os documentos e, praticarem todos os atos necessários. (3) Registrar, em caráter irrevogável 
e irretratável, a dispensa, pela totalidade dos acionistas, dos procedimentos e formalidades de convocação, deliberação 
prévia e realização de reuniões e envio de notifi cações, conforme estabelecidos no acordo de acionistas da Companhia, 
celebrado em 09/12/2013, conforme aditado. Encerramento: Nada mais, lavrou-se a ata. São Paulo, 13/12/2017. 
Conselheiros: Odair Garcia Senra, Sandro Rogério da Silva Gamba, Olimpio Matarazzo Neto, Ricardo Leonel Scavazza, 
Nadeem Meghjie e Marcelo Fedak. Mesa: Olimpio Matarazzo Neto - Presidente, Ricardo Leonel Scavazza - 
Secretário. JUCESP nº 194.823/18-0 em 24/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

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-j

un
/1

8

SEXTA-FEIRA, 22 DE JUNHO DE 2018

TRABALHO INTERMITENTE
Como proceder com trabalho intermitente com a mudança da nova lei? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

SÓCIO ADMINISTRADOR PODE DEIXAR DE RECOLHER O INSS POR INTER-
MÉDIO DO PRÓ-LABORE E PASSAR A RECOLHER EM CARNÊ DE INSS?

Com base na Solução de consulta 120/2016 da RFB, NÃO se recomenda 
suspender o pagamento de pró-labore para sócios administradores, 
devendo ser mantido o mesmo, o que vai gerar a contribuição previ-
denciária sobre esse valor, retido na fonte. Mantido tal posição, a qual 
aconselhamos, não haverá contribuição previdenciária recolhida em 
carnê, vez que a mesma será feita pelo pró-labore.

IMPLANTAR O TRABALHO EM HOME OFFICE
Como a empresa deve proceder para implantar o trabalho em home 
office? Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

INDENIZAR O AVISO
Na rescisão por Pedido de Demissão a empresa terá que indenizar 
o aviso, quando não desejar que o funcionário cumpra os 30 dias? 
Saiba mais acessando: [www.empresario.com.br/legislacao].

FUNCIONÁRIO EM EXPERIÊNCIA SOFREU ACIDENTE DE TRABALHO, 
IRÁ DAR ENTRADA NA PREVIDÊNCIA, TEM DIREITO A ESTABILIDADE, 
PODEMOS DEMITI-LO NO TÉRMINO DO CONTRATO?

O empregado que sofre acidente de trabalho na vigência do contrato 
de experiência terá direito a estabilidade de que trata o art. 118 da Lei 
8.213/1991, se o seu afastamento a partir da data de início da incapaci-
dade para o trabalho for superior a quinze dias, situação que exige perícia 
médica do INSS. Neste caso forçosamente o contrato se converte por 
prazo indeterminado de acordo com o item II da Súmula n° 378 do TST.

TRIBUTOS DECLARADOS NA DCTFWEB
Empresa deve informar no DCTFWeb o INSS para prestadores PJ ou para 
PF que emitem RPA? Saiba mais: [www.empresario.com.br/legislacao].

• • •

COMPANHIA IMPORTADORA E
 COMISSARIA - COIMCO

CNPJ: 61.346.284/0001-67
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convocamos os Srs.Acionistas e Diretores, a se reunirem no dia 02/07/2018 as 14hs. em
1ª chamada e as 14:30hs., em 2ª chamada, para reunião aonde serão discutidos os
seguintes assuntos: 1) aprovação de contas do exercício social encerrado em 31/12/2014,
31/12/2015, 31/12/2016 e 31/12/2017; 2) eleição da diretoria; 3) assuntos diversos. São
Paulo, 00/00/2018. Evandro Luiz Bertolini - Departamento Administrativo. (20, 21 e 22)

BRASILMETAL S/A
NIRE Nº 35300213556
Edital de Convocação

Ficam convocados os Srs. Acionistas a se reunirem em A.G.E., a se realizar no dia 29.06.2018, às 10 
horas, na Avenida Casper Líbero, nº58, sala 100 – São Paulo – SP, a fi m de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: a) Adaptação à Lei nº 6.404/76 e Reforma do Estatuto social; b) Eleição da Nova Direto-
ria; c)Outros assuntos de interesse social. São Paulo, 19/06/2018. José Luiz Alves – Acionista.

4ª VC – São Miguel Paulista. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1013684-
38.2015.8.26.0005. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional V - São Miguel 
Paulista, Estado de São Paulo, Dr(a). Paulo de Tarsso da Silva Pinto, na forma da Lei, etc. FAZ SABER 
a(o) ALEXANDRA APARECIDA DE SOUZA SILVA, Brasileiro, Casada, Professora, RG 262244391, 
CPF 248.979.798-03, que lhe foi proposta uma ação de Execução de Título Extrajudicial por parte 
de CRUZEIRO DO SUL EDUCACIONAL S/A, objetivando a cobrança da dívida no valor de R$ 
6.955,85 (08/2015), representada por oito notas promissórias com vencimentos entre março de 2013 e 
outubro de 2013, no valor de R$ 515,00, vencidas e não pagas, que deverá ser atualizada na data do 
efetivo pagamento. Encontrando-se o executado em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua 
CITAÇÃO por EDITAL para que, em 03(três) dias, pague a dívida atualizada, acrescida de honorários 
advocatícios. No prazo para embargos, de 15 (quinze) dias, reconhecendo o crédito do exequente e 
comprovando o depósito de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de advogado, o 
executado poderá requerer autorização para pagar o restante do débito em 06 (seis) parcelas mensais 
e atualizadas. E, ainda, sua INTIMAÇÃO por EDITAL da penhora sobre valores, pelo sistema Bacen-
Jud, no valor de R$ 9.236,66, R$ 1.089,43 e R$ 681,98 para que, querendo, apresente impugnação, no 
prazo de 15 dias. 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 maio de 2018. 

6ª Vara da Família e Sucessões da Capital. EDITAL – DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA PROCESSO Nº 
1000563-82.2016.8.26.0012 O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Família e Sucessões, do Foro 
Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Homero Maion, na forma da Lei, etc. FAZ SABER ao ausente 
NELSON BAPTISTA, que lhe foi proposta uma ação de Declaração de Ausência por parte de sua 
genitora Maria Cristina Baptista, alegando em síntese: "Que o referido sofria de distúrbio mental, 
iniciou um tratamento psiquiátrico, mas desapareceu da residência de seus pais em 24/10/1991, e 
nunca mais apareceu, presumindo que o mesmo esteja morto.". Não tendo bens a serem 
arrecadados, mas tão somente parte ideal do inventário de sua genitora ocorrido em 13/01/2016, mas  
sem notícia de abertura do referido inventário, foi nomeada curadora a autora Maria Cristina Baptista, 
na forma estabelecida em lei, e determinada a publicação deste EDITAL, anunciando a arrecadação e 
chamando o ausente a entrar na posse de seus bens. Será o presente edital publicado durante 1 (um) 
ano, reproduzida de 2 (dois) em 2 (dois) meses, conforme artigo 745 do CPC e afixado na forma da lei. 
NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 07 de dezembro de 2017 

 Companhia Agrícola Igurê - CNPJ 50.669.225/0001-03
Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Cumprindo disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras anexas, referentes aos exercícios encerrados em 31 de Dezembro de  2017 e 2016. 

Ativo              2017               2016
Ativo Circulante 2.374.707,93 2.392.972,94
Disponível / Caixa e Bancos 5.580,00 23.844,99
Valores a Receber / Estoque 2.034.604,36 2.034.604,36
Credito com interligadas 81.880,01 81.880,01
Outros Créditos 252.643,56 252.643,58
Ativo não Circulante 3.374.934,70 3.377.453,98
Investimentos 266.877,63 266.877,63
Imobilizado 3.169.211,22 3.169.211,22
(-) Depreciações    (61.154,15)    (58.634,87)
Total do Ativo 5.749.642,63 5.770.426,92 

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos 
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

Das Atividades Operacionais              2017             2016
Prejuízo Líquido do Período (100.397,96) (101.030,33)
Depreciação       2.519,28       2.519,28
Prejuízo Líquido Ajustado   (97.878,68)   (98.511,05)
(Acréscimo) / Decréscimo em Ativos
Outros Créditos              0,02 (369.401,27)
Sub-total I              0,02 (369.401,27)
(Acréscimo) / Decréscimo em Passivos
Contas a Pagar       1.499,85 (118.688,72)
Sub-total II       1.499,85 (118.688,72)
Total das Atividades Operacionais   (96.378,81) (586.601,04)
Das Atividades de Financiamento
Contas Correntes de Sócios 78.113,82 580.157,61
Total das Atividades de Financiamento 78.113,82 580.157,61
Das Atividades de Investimento
Aum.(Red.) no Saldo de Caixa e Equivalentes (18.264,99) (6.443,43)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Ano 23.844,99 30.288,42
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Ano 5.580,00 23.844,99

Demonstração do Resultado para Exercícios Findos
em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

Receitas             2017             2016
Receita Bruta 44.033,52 44.033,52
Outras Receitas              0,82       2.622,25
Total das Receitas     44.034,34     46.655,77
Deduções da Receita Bruta
Impostos Incidentes 4.073,16 4.441,94
Despesas e Custos
Despesas Gerais e Administrativas 137.839,86 140.724,88
Depreciações, Amortizações e Exaustão       2.519,28       2.519,28
Total das Despesas   144.432,30   147.686,10
Resultado do Exercício (100.397,96) (101.030,33)

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados 
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

Saldo Anterior de Prejuízos Acumulados 2.287.420,50 2.186.390,17
Resultado do Período    100.397,96    101.030,33
Prejuízos Acumulados 2.387.818,46 2.287.420,50

 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

 Capital Reservas  Prejuízos Patrimônio
Discriminação           Social de Capital Acumulados         Líquido
Saldo 31/12/2014 3.791.895,59 118.925,33 1.940.124,58 1.970.696,34
Resultado 
do Exercício                   –                –   (246.265,59) (246.265,59)
Saldo 31/12/2015 3.791.895,59 118.925,33 2.186.390,17 1.724.430,75
Resultado 
do Exercício                   –                 –   (101.030,33)  (101.030,33)
Saldo 31/12/2016 3.791.895,59 118.925,33 2.287.420,50 1.623.400,42
Resultado 
do Exercício                   –                –  (100.397,96)  (100.397,96)
Saldo 31/12/2017 3.791.895,59 118.925,33 2.387.818,46 1.523.002,46

Balanço Patrimonial dos Exercícios Encerrados em 31 de Dezembro de 2017 e de 2016
Passivo                2017                2016
Passivo Circulante          6.751,21          5.251,36
Obrigações Trabalhistas e Fiscais 3.295,76 5.146,37
Contas a Pagar 3.455,45 104,99
Passivo Não Circulante   4.219.888,96   4.141.775,14
Débitos com Pessoas Ligadas 4.219.888,96 4.141.775,14
Patrimônio Líquido   1.523.002,46   1.623.400,42
Capital Social 3.791.895,59 3.791.895,59
Reservas de Capital Próprias 118.925,33 118.925,33
Prejuízos Acumulados (2.387.818,46) (2.287.420,50)
Total do Passivo   5.749.642,63   5.770.426,92

Notas Explicativas da Diretoria
As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas em conformida-
de com as práticas adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das
Sociedade por Ações Lei 6.404/1976, alterada pelas Leis 11.638/2007 e 11.941/2009,
nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis - CPC, os quais foram aprovados pelo Conselho Federal
de Contabilidade, podendo os procedimentos mais relevantes serem assim resumidos.
a) As mutações patrimoniais estão registradas pelo regime de competência. b) O Imo-
bilizado é demonstrado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31/12/95.
As depreciações são calculadas pelo método linear que levam em consideração a vida
útil estimada dos bens. c) O Capital Subscrito e Integralizado de R$ -  3.791.895,59 
é representado por 15.000.000 de ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.

Diretoria
Henrique Schiefferdecker - Diretor - CPF.: 157.338.018-08
Alexander Hideki Pereira - Contador - CRC - 1SP216928

Alphaville Urbanismo S.A.
CNPJ/MF 00.446.918/0001-69 - NIRE 35.300.141.270 

(“Companhia”)
Extrato da Ata da 

Reunião do Conselho de Administração
Data, Hora e Local: 06/03/2018, às 10 horas, na sede social, 
Avenida das Nações Unidas, nº 8.501, 3º andar, São Paulo/
SP. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade do 
Conselho de Administração. Mesa: Olímpio Matarazzo Neto 
- Presidente; Marcelo Fedak - Secretário. Deliberações 
Aprovadas por Unanimidade: 1. Recomendaram a 
aprovação, pelos acionistas, reunidos em AGO a ser 
oportunamente convocada e realizada, das demonstrações 
fi nanceiras da Companhia, acompanhadas do parecer dos 
auditores independentes, relativos ao exercício social 
encerrado em 31/12/2017. Encerramento: Nada mais, 
lavrou-se a ata. São Paulo, 06/03/2018. Conselheiros: 
Ricardo Leonel Scavazza; Odair Garcia Senra; Sandro Rogério 
da Silva Gamba; Olímpio Matarazzo Neto; Marcelo Fedak; e 
Nadeem Meghji. Mesa: Olímpio Matarazzo Neto - Presidente; 
Marcelo Fedak - Secretário. JUCESP nº 194.825/18-8 em 
24/04/2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.

Mercedes Palomino/Agência EFE

Os pesquisadores deste sítio ar-
queológico, localizado na região 
peruana de La Libertad e declarado 

Patrimônio da Humanidade pela Unesco, 
apresentaram recentemente um corredor 
com novos murais descobertos nas escava-
ções em Utzh An (Casa Grande, no idioma 
quingnam ou chimú).

Trata-se de um dos dez recintos murados 
de Chan Chan, onde também foi desco-
berto um terceiro sistema de escadas na 
chamada huaca Toledo. Estes novos murais 
datam dos anos 1200 a 1350, e apresentam 
decoração em alto-relevo com fi guras 
marinhas e ondas, assim como um “animal 
lunar”, símbolo mitológico das diferentes 
culturas pré-colombinas do litoral peruano. 
Segundo Henry Gayoso Rullier, arqueólogo 
responsável pela restauração desta região 
do complexo murado Utzh An, estes novos 
destroços recuperados fariam parte de 
uma espécie de pátio principal, o que foi 
determinado por seu esquema decorativo.

“Os chimú tinham alguns espaços de-
corados, mas outros não, então podemos 

O inverno se aproxima, as tem-
peraturas caem, o ar fi ca mais seco, 
e, com essa junção, os quadros 
alérgicos pioram. Difícil não coçar 
o nariz ou espirrar durante este 
período e segundo a alergologista 
do Complexo Hospitalar Edmundo 
Vasconcelos, Yara Mello, o agrava-
mento da alergia está relacionado 
a diferentes fatores existentes na 
estação mais fria do ano.

O primeiro fator agravante 
do inverno é o tempo seco, que 
apresenta uma quantidade maior 
de partículas suspensas e, conse-
quentemente, acaba sendo preju-
dicial ao alérgico. Yara explica que 
além desta característica, a secura 
do ar pode “sugar” com mais fa-
cilidade a água do organismo, o 
que potencializa a irritabilidade 
do trato respiratório.

Outro motivo que não é nada 
favorável aos alérgicos, são as 
infecções das vias aéreas. “Nesta 
época do ano as pessoas costumam 
deixar os ambientes mais fecha-
dos, o que facilita o contagio, tanto 
das infecções virais quanto as 
bacterianas é também um gatilho 
para a crise alérgica”, endossa a 
especialista.

Apesar das alergias respirató-
rias possuírem sinais semelhantes 
aos de uma gripe, a confusão é 
rapidamente desfeita, como expli-

ca a médica. “Os sintomas iniciais 
podem ser confundidos, já que o 
espirro e coceira no nariz estão 
presentes nos dois casos. Porém, 
com a evolução, é possível dife-
renciar, pois quem está com gripe 
apresentará outros sinais, como 
febre, mal estar e dor muscular”.

Para sofrer menos com as cri-
ses não só durante o inverno, o 
tratamento é indispensável e, o 
primeiro passo, é o diagnóstico 
correto. “A prevenção é iniciada 
com o diagnóstico correto, que 
inclui saber qual é o tipo de sen-
sibilidade que a pessoa tem. Após 
isso, é possível usar duas formas 
de controle, uma é cuidar do am-
biente, principalmente do quarto 
e outra, associada à primeira, o 
tratamento de imunoterapia, co-
nhecida como vacina para alergia”, 
enfatiza a alergologista.

O cuidado com o ambiente, 
citado por Yara Mello, inclui ações 
simples que ajudam a contornar 
o problema - como tirar do local, 
principalmente do quarto, objetos 
que acumulem pó - manter col-
chões e travesseiros encapados 
com tecidos específi cos, a fi m de 
impedir a saída do pó, lavar os 
casacos e cobertores antes de usar 
e deixar as roupas arejando no sol.

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

Maior cidade de barro pré-colombiana 
ainda surpreende arqueólogos

A descoberta de novos murais em alto-relevo no complexo arqueológico de Chan Chan, a maior cidade pré-colombiana de barro da América, continua 
surpreendendo os arqueólogos pelos dados que revela sobre os Chimú, seus antigos habitantes

especular que tinham uma distribuição 
semelhante ao salão principal, decorados, 
e outros pátios menores, sem decorar”, 
explicou o arqueólogo. Além deste mural 

de 590 por 370 metros, outra das descober-
tas decoradas exibe uma forma zoomórfi ca 
de tipo felino, assim como outras ondas 
e formas de xadrez, e mede 2,30 por 2 

metros, aproximadamente. Isso se soma 
à descoberta de uma terceira escadaria 
superior da huaca Toledo, um palanque 
que era utilizado para anúncios sociais 
que fi ca a nordeste de Nik An Tshudi, 
único complexo murado de Chan Chan que 
atualmente pode ser visitado pelo público.

Segundo o arqueólogo responsável, Jorge 
Meneses, a partir destas novas escadarias, 
é possível determinar que os chimú desen-
volveram sistemas de ascensão diferentes 
para cada nível dos seus prédios, e que para 
fi ns de ocupação apresentaram mudanças 
em suas construções. Na huaca Toledo, que 
recebe o nome do espanhol Gutiérrez de To-
ledo, que no início da colonização espanhola 
saqueou os tesouros do sítio arqueológico, já 
se desenvolve um processo de conservação 
visando sua exposição turística, prevista 
para o fi nal de julho.

“Nosso objetivo é abrir um novo espaço 
dentro de Chan Chan para os visitantes. 
Embora não seja viável visitar todo o monte, 
será possível passar pela parte inferior da 
huaca e andar ao seu redor”, disse Mene-
ses. Por isso, a equipe de pesquisadores 
e conservadores trabalha arduamente 

em cada espaço e milimetricamente para 
revestir a forma original desta ruína, de 
aproximadamente 10 mil metros quadra-
dos, e protegê-la dos fenômenos climáticos 
futuros, como o El Niño ocorrido entre 
2016 e 2017.

Nesse sentido, a ministra da Cultura do 
Peru, Patricia Balbuena, destacou o traba-
lho de conservação desenvolvido em Chan 
Chan, que evitou que as ruínas fossem 
destruídas durante as chuvas. Patricia, 
que chegou ao sítio arqueológico para 
fazer a apresentação destes novos vestí-
gios, destacou o projeto de investimento 
do Ministério da Cultura na pesquisa de 
Chan Chan, embora tenha afi rmado que “é 
necessário contar com maiores recursos”, 
e pediu que sejam estabelecidas maiores 
alianças estratégicas com o setor privado.

A cultura Chimú, herdeira do passado 
mochica, se desenvolveu no litoral norte 
do Peru entre os anos 1100 e 1400, até 
que foi conquistada pelos incas quando 
seu líder Minchancaman foi derrotado por 
Pachacútec, e transformou a civilização 
Chimú em uma província do império inca 
até a chegada dos espanhóis.

Os novos murais datam dos anos 1200 a 1350, e apresentam decoração em 

alto-relevo com fi guras marinhas e ondas.
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Tempo seco pode agravar as 
crises alérgicas
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