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São Paulo, quarta-feira, 05 de dezembro de 2018

CNPJ nº 53.611.828/0001-42
Demonstrações Contábeis
Balanços Patrimoniais 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em reais sem centavos, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo
Nota
2017
2016 Passivo e Patrimônio Líquido
Nota
2017
2016
15.304.333 12.308.301 Circulante
7.002.704 4.903.847
Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
6
3.610.013 2.489.886
Empréstimos e Financiamentos
11
3.223.719 2.347.496
Contas a Receber
7 11.249.640 9.060.365
Fornecedores
1.016.925
527.766
Demais Contas a Receber
8
172.054
531.514
Fretes a Pagar
402.445
252.515
Impostos a Recuperar
9
192.186
178.383
Tributos a Recolher
196.005
59.646
Despesas Antecipadas
0
48.153
Parcelamento de Tributos
65.017
65.017
Estoques
80.440
0
Salários e Encargos Sociais
12
422.141
369.730
14.636.691 13.553.274
Não Circulante
Férias e Encargos
369.651
379.154
Impostos a Recuperar
9
685.499
597.461
Demais Contas a Pagar
15
798.091
600.510
Imobilizado
10 13.951.192 12.955.813
Adiantamento de Clientes
15.145
73.759
Total do Ativo
29.941.024 25.861.575
Imposto de Renda e Contribuição Social
493.565
228.254
7.778.176
8.893.087
Não
Circulante
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Empréstimos e Financiamentos
11
4.788.458 5.002.210
Exercícios findos em 31/12/2017 e 2016
Provisões para Demandas Judiciais
13
590.000
658.488
(Em reais sem centavos, exceto quando indicado de outra forma)
Parcelamento de Tributos
184.214
249.232
Capital Reserva Ajustes de Reservas
Sinistro
de
Cargas
a
Pagar
14
220.000
408.480
Social
Legal Avaliação de Lucro
Total
1.995.504
2.574.677
Tributos
Diferidos
Saldos 31/12/15 4.000.000 495.485
0 2.711.224 7.206.709
14.780.880 13.796.934
Lucro do Exercício
0
0
0 7.648.810 7.648.810 Total do Passivo
16
Distribuição de Lucros
0
0
0 (7.788.780) (7.788.780) Patrimônio Líquido
Capital Social
4.800.000 4.000.000
Reserva Legal
0 304.515
0 (304.515)
0
Reservas de Capital
0
800.000
Ajuste de Avaliação
Ajustes de Avaliação Patrimonial
3.873.625 4.997.902
Patrimonial
0
0 7.572.579
0 7.572.579
6.486.519
2.266.739
Reservas
de
Lucros
0
0 (2.574.677)
0 (2.574.677)
Tributos Diferidos
15.160.144 12.064.641
Saldos 31/12/16 4.000.000 800.000 4.997.902 2.266.739 12.064.641 Total do Patrimônio Líquido
29.941.024 25.861.575
Aumento do Capital 800.000 (800.000)
0
0
0 Total do Passivo e Patrimônio Líquido

Demonstração dos Fluxos de Caixa Exercícios findos em 31/12/2017 e
2016 - (Em reais sem centavos, exceto quando indicado de outra forma)
1 - Das Atividades Operacionais
2017
2016
(+) Lucro Líquido do Exercício
5.559.131 7.648.809
(+) Depreciação
1.042.203 2.064.882
(+) Tributos Diferidos Avaliação Patrimonial
579.173
0
(-) Dividendos Pagos
(3.117.801) (7.788.780)
(+) Ajustes Contábeis
75.000 4.997.902
4.137.706 6.922.813
(=) Lucro Líquido Ajustado
(Acréscimo) / Decréscimo do Ativo Circulante
+ Realizável a Longo Prazo
Clientes
(2.189.275) (3.503.868)
Impostos a Recuperar
(101.841)
61.368
Despesas Antecipadas
48.153
(48.153)
Outras Contas a Receber
359.460
(336.998)
Estoques
(80.440)
0
(=) Total Acréscimo/(Decrescimo do Ativo
(1.963.943) (3.827.651)
Circulante + Realizável a Longo Prazo
Acréscimo/ (Decréscimo) do Passivo
Circulante + Exigível a Longo Prazo
Fornecedores
489.159
52.833
Impostos a Recolher
392.332
(212.779)
Obrigações Trabalhistas
(16.243)
(9.642)
Outras Contas a Pagar
100.417
(198.901)
Tributos Parcelados e Diferidos (Não Circulante)
(644.190) 2.823.909
(=) Total Acréscimo /(Decrescimo) do Passivo
321.475 2.455.420
Circulante + Exigível a Longo Prazo
Total das Atividades Operacionais
2.495.238 5.550.582
2- Das Atividades de Investimentos
Aquisição de Imobilizado/Intangível
(10.882.547) (11.640.301)
Baixa de Imobilizado (Líquida)
8.844.965 1.773.082
(2.037.582) (9.867.219)
Total das Atividades de Investimentos
3- Das Atividades de Financiamentos
(+/-) Empréstimos/Financiamentos
662.471 2.571.837
Totais das Atividades de Financiamentos
662.471 2.571.837
(1+2+3) Aumento/Diminuição de Caixa
e Equivalentes de Caixa
1.120.127 (1.744.800)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Inicio do Ano 2.489.886 4.234.686
Variação Ocorrida no Periodo
1.120.127 (1.744.800)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Ano
3.610.013 2.489.886
9. Impostos a Recuperar
2017
2016
IRRF a Recuperar
0
1.442
PIS, Cofins, CSLL, IRPJ Retenção
0
11.630
PIS (Crédito Lei)
0
151
PIS a Compensar
851
4.932
Cofins a Compensar
3.892
22.688
Cofins (Crédito Lei)
0
697
IRPJ a Recuperar
0
64.508
CSLL a Recuperar
172.803
47.365
14.640
24.970
ICMS a Recuperar (Uruguaiana)
Total de Impostos a Recuperar - Curto Prazo
192.186
178.383
ICMS a Recuperar
685.499
597.461
Total de Impostos a Recuperar - Longo Prazo
685.499
597.461
Os valores de impostos a recuperar foram gerados pela própria operação da
Companhia e serão compensados com débitos futuros da mesma natureza
em curto prazo, dessa forma, os valores estão apresentados a valores de
realização.

Demonstração do Resultado Exercícios findos em 31/12/2017 e 2016
Distribuição de Lucros
0
0
0 (3.117.801) (3.117.801)
(Em reais sem centavos, exceto quando indicado de outra forma)
Reserva Legal
0 277.957
0 (277.957)
0
Ajuste de Avaliação
Nota
2017
2016
Patrimonial
0
0 (1.124.277) 1.124.277
0 Receita Líquida dos Serviços Prestados
95.212.912 92.685.592
Realização Tributos
Custo dos Serviços Prestados
(81.958.448) (77.865.983)
Diferidos
0
0
0
579.173
579.173 Lucro Bruto
13.254.464 14.819.609
Ajustes de Exercícios
Despesas Gerais e Administrativas
17 (2.416.305) (2.036.578)
Anteriores
0
0
0
75.000
75.000 Remuneração da Administração
(260.000)
(180.000)
Lucro do
Despesas Tributárias
(291.703)
(302.475)
0
0
0 5.559.131 5.559.131 Outras Receitas/Despesas Operacionais
Exercício
414.218
(885.658)
Saldos 31/12/17 4.800.000 277.957 3.873.625 6.208.562 15.160.144 Lucro Operacional antes do Resultado
10.700.674 11.414.898
Demonstração do Resultado Abrangente Exercícios findos em 31/12/2017 Financeiro e Resultado Financeiro
286.132
497.185
e 2016 - (Em reais sem centavos, exceto quando indicado de outra forma) Receitas Financeiras
(2.737.870) (1.119.851)
2017
2016 Despesas Financeiras
(2.451.738)
(622.666)
5.559.131 7.648.810 Resultado Financeiro
Resultado do Exercício
Lucro antes do Imposto de Renda
(+/-) Outros Resultados Abrangentes
e da Contribuição Social
8.248.936 10.792.232
Ajustes de Exercícios Anteriores
49.500
0
(2.689.805) (3.143.423)
Ajuste de Avaliação Patrimonial
(1.124.277) 7.572.579 Imposto de Renda e Contribuição Social
Tributos Diferidos
5.559.131 7.648.809
604.673 (2.574.677) Lucro do Exercício
1,1581
1,9122
Resultado Abrangente do Exercício
5.089.027 12.646.712 Lucro por Ação
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Exercícios findos em 31/12/2017 e 2016 - (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto Operacional: A Polivias S/A. Transportes e Serviços têm Em 31 de dezembro de 2017 o prazo médio de recebimento é de aproximadaentre seus principais objetivos a prestação de serviços com foco nas áre- mente 15 a 60 dias (15 a 60 dias em dezembro de 2016).
2017
2016
as de transporte e armazenagem, no território nacional e internacional, em 8. Demais Contas a Receber
14.451
1.798
diversos setores da economia, tais como: bens de consumo, químicos e L.C.C. Negraes Serviços
69.331
137.082
agronegócio. A Companhia é uma Sociedade Anônima de Capital Fechado, Repom S.A.
0
10.000
com sede em São Paulo, Estado de São Paulo e filiais em locais estraté- TMT Ltda.
7.441
7.346
gicos como São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Adiantamentos a Funcionários
21.955
0
Catarina, Mato Grosso, Goiás, Bahia, bem como Argentina e Chile, e com Adiantamentos a Fornecedores
58.876
375.288
escritórios administrativos no Uruguai e Paraguai. 2. Bases para Prepara- Bloqueio Judicial
172.054
531.514
ção e Políticas Contábeis Significativas: As principais políticas contá- Total
beis estão descritas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de
10. Imobilizado
modo consistente em todos os exercícios apresentados, salvo disposição
Movimentação do Imobilizado
Taxa de
Saldo em
Saldo em
Depreciação
Saldo em
em contrário. Ressalta-se que políticas contábeis de transações imateriais
Contas
.
depreciação %
31/12/2016
Aquisição
Baixas
31/12/2017
acumulada
31/12/2017
não foram incluídas nas demonstrações financeiras. As demonstrações
Terrenos
0
15.000
0
15.000
0
15.000
financeiras foram elaboradas de acordo com as International Financial
Veículos
12.917.262
10.733.759
(8.825.881)
14.825.141
(1.208.786) 13.616.355
Reporting Standards (“IFRS”) emitidas pelo International Accounting
Móveis e Utensílios
10
31.917
35.819
(26.691)
41.045
(2.932)
38.113
Standard Board (“IASB”) e pelas práticas contábeis adotadas no Brasil,
Instalações
10
13.907
0
(12.517)
1.390
(1.390)
0
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e aprovadas
Máquinas e Equipamentos
10
140.448
20.880
(23.650)
137.678
(37.243)
100.435
pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), bem como a Lei das SocieEquipamentos de Comunicação
10
8.859
0
(7.152)
1.707
(1.707)
0
dades por Ações e a Legislação Fiscal e Tributária. A preparação das deTelefone
10
15.139
0
(15.139)
0
0
0
monstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis
Outras Imobilizações
10
22.015
0
(22.015)
0
0
0
críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da
Computadores
20
113.788
19.807
(12.447)
121.148
(91.311)
29.837
Companhia. Tais estimativas estão divulgadas na Nota 3. As demonstraEquipamentos de Rastreamento
10
195.013
24.000
0
219.013
(156.274)
62.739
ções financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional e
Consórcio volvo
55.431
23.236
0
78.667
0
78.667
de apresentação da Companhia. Foram preparadas considerando o custo
10.046
0
0
10.046
0
10.046
Software
histórico como base de valor e ajustadas para refletir a avaliação de ativos
13.523.825
10.872.501
(8.945.492)
15.450.835
(1.499.643) 13.951.192
Total
e passivos financeiros (quando aplicável) mensurados ao valor justo contra o resultado do exercício. Essas demonstrações financeiras foram auto- A depreciação de Veículos foi realizada com base no seu tempo de 17. Despesas Gerais e Administrativas por Natureza
rizadas pelos administradores da Companhia em 11 de Junho de 2018. vida útil, e dos demais Bens foi calculada pelo método linear utilizando
2017
2016
2.1. Transações e Conversão em Moeda Estrangeira: As operações com as taxas contidas no quadro acima. 11. Empréstimos e Financiamen- Despesas com Pessoal
1.038.263
798.412
moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional (Real), utili- tos: Empréstimos e financiamentos de veículos, os quais são reco- Alugueis
161.923
184.674
zando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da ava- nhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos da transa- Condomínio
65.704
39.319
liação, na qual os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambi- ção incorridos e são, subseqüentemente, demonstrados pelo custo Consumo de Água e Luz
9.237
9.760
ais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas amortizado, nos prazos e taxas pactuadas nos contratos a taxa de Telefone
82.387
76.072
taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos TJLP mais 4,5% a.a.
Correios
20.543
20.201
monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração 11.1. Financiamento de Veículos
2017
2016 Jornais e Revistas
1.044
321
do resultado. Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com Financiamento Curto Prazo
858
1.993
3.223.719 2.347.496 Condução
recebíveis em moeda estrangeira são apresentados na demonstração do Financiamento Longo Prazo
4.788.458 5.002.210 Copa e Cozinha
14.272
8.409
resultado como receita ou despesa financeira. 3. Julgamentos, Estimati- Total
8.012.177 7.349.706 Material de Escritório
46.863
40.736
vas e Premissas Contábeis Significativas: A preparação das demonstra- 12. Salários e Encargos Sociais: Os salários e encargos sociais são apro- Veículos
12.248
31.068
ções financeiras de acordo com as normas e pronunciamentos do CPC priados e reconhecidos pelo valor de acordo com a folha de pagamento e Conservação
19.774
13.735
exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que faturamento, e recolhido na data de seus vencimentos.
Bens de Natureza Permanente
1.557
25
afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ati2017
2016 Contribuições e Doações
36.094
10.000
vos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir Salários a pagar
273.177
211.430 Viagens e Estadias
56.448
79.094
dessas estimativas. As demonstrações incluem, portanto, estimativas re- INSS
89.019
46.631 Lanches e Refeições
4.196
13.062
ferentes a provisões, créditos a receber e outras similares. Estimativas e FGTS
41.028
31.554 Honorários Pessoa Jurídica
5.000
5.083
premissas são revisadas de maneira contínua. Revisões com relação a PIS
0
10.528 Serviços Prestados Pessoa Jurídica
54.865
72.881
estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimati- Cofins
0
48.568 Internet / Informática
15.940
33.626
vas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. As estima- Sindical
147
100 Cartório
8.484
5.804
tivas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilida- Contribuição Previdenciária
18.281
19.579 Publicidade e Propaganda
0
650
de de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e Retenção PIS/Cofins/CSLL
489
1.340 Farmácia
33
205
passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir: Total
422.141
369.730 Frete e Carretos
0
390
a) Provisões referentes a Processos Judiciais: A Companhia é parte em 13. Depósitos Judiciais e Provisão para Demandas Judiciais: Provisões Assistência Contábil
159.498
92.543
processos judiciais trabalhistas, sendo as provisões para demandas judi- são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente em Combustíveis e Lubrificantes
2.851
7.335
ciais constituídas para todos os processos cuja probabilidade de perda conseqüência de um evento passado, sendo provável que benefícios eco- Publicações
7.255
0
seja provável. Essa análise de probabilidade é realizada pela Companhia nômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa Honorários Pessoa Física
10.243
0
com o auxílio dos assessores legais externos. A avaliação da probabilida- confiável do valor da obrigação possa ser feita. A avaliação da probabilida- Gerenciamento de Risco
135.825
109.724
de de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das de de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das Serviços de Consultoria
71.783
89.955
leis, a jurisprudência existente, as decisões mais recentes nos tribunais e leis, as jurisprudências existentes, as decisões mais recentes nos tribu- Software
308.845
224.593
sua relevância jurídica, o histórico de ocorrência e os valores envolvidos nais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos Apoio Administrativo
17.800
19.888
(Nota 13). 4. Principais Práticas Contábeis: 4.1. Instrumentos Financei- advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar Débitos com Clientes
0
47.020
ros - A Empresa opera apenas com instrumentos financeiros não derivati- em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição Despesas Gerais
46.502
0
vos que incluem aplicações financeiras, contas a receber e outros aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais Total
2.416.335 2.036.578
recebíveis, caixa e equivalentes de caixa, assim como contas a pagar e identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. A 18. Créditos Tributários
outras dívidas, cujos valores são mensurados ao valor justo por meio do despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do Descrição
2017
resultado. 4.2. Caixa e Equivalentes de Caixa - O caixa e equivalentes de resultado, liquida de qualquer reembolso. A Administração da Companhia PIS 2012
161.507
caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa constitui tais provisões, e considera que os valores provisionados na ru- Cofins 2012
743.909
de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Inclui o caixa, os brica “Provisões para Contingências”, no Exigível a Longo Prazo, são su- PIS 2013
360.991
depósitos bancários, outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, ficientes para cobrir eventuais perdas decorrentes de decisões judiciais. A Cofins 2013
1.662.744
com vencimentos originais de até três meses e com risco insignificante Companhia é parte em processos judiciais envolvendo, principalmente, PIS 2014
533.366
de mudança de valor. 4.3. Imobilizado - Os veículos operacionais estão contingências trabalhistas, como segue:
Cofins 2014
2.456.717
demonstrados pelo saldo residual do custo de aquisição acrescido dos
641.108
2017
2016 PIS 2017
valores de avaliação patrimonial, com base em laudo técnico. Os demais Processos Trabalhistas
2.950.116
590.000
658.488 Cofins 2017
bens estão demonstrados pelo custo de aquisição, deduzido da deprecia- Total
590.000
658.488 (-) Reserva para Ativo Contingente
(9.510.458)
ção acumulada calculada sobre os saldos contábeis, de acordo com a le- Conforme mencionado na nota n° 8, há o montante de R$ 58.876, referente Total
0
gislação fiscal, com base em taxas que contemplam a vida útil dos bens. a bloqueio judicial para suprir eventuais perdas nesses processos trabalhis- Os créditos tributários no quadro acima referem-se a valores recuperáveis
4.4. Imposto de Renda e Contribuição Social - Em 2017 a base de imposto tas. 14. Sinistros/Roubos de Carga a Pagar: A Companhia mantém em suas dos últimos 5 (cinco) exercícios, cujo montante foi apurado pela Companhia
de renda e a contribuição social foram apurados com base no lucro real obrigações a pagar, valores de sinistro creditados em conta corrente e em Paulista de Assessoria Empresarial Ltda, consultores externos, e aprovado
anual, mediante levantamento de balancetes de suspensão/redução. Em moeda nacional aguardando comunicação para futura devolução.
pela Administração, os quais estão em fase de aprovação junto à Receita
2016 o imposto de renda e a contribuição social são apurados trimestral2017
2016 Federal do Brasil. Esse levantamento foi efetuado com base nos créditos
mente com base no lucro presumido, conforme critérios previstos na legis- Bradesco Auto
0
105.647 sobre custos de serviços para exportação. Por conservadorismo, a Adminislação vigente. 4.5. Contingências Passivas - São reconhecidas nas de- Nestlé Brasil Ltda.
220.000
302.833 tração optou em não contabilizar os respectivos valores em Resultado, em
monstrações financeiras quando, baseado na opinião dos Assessores Total
220.000
408.480 conformidade com o disposto nos itens 31 a 35 do CPC 25 - Provisões,
Jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de perda. 15. Demais Contas a Pagar: Os valores são compostos de apropriações e Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, que determina que tais ativos
Os passivos contingentes classificados como Perdas Possíveis pelos movimentação liquidados na data de seus vencimentos.
somente sejam contabilizados quando forem liquido e certos sua realização.
Assessores Jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, en2017
2016 19. Partes Relacionadas: A Companhia realiza no curso normal de seus
quanto aqueles classificados como Perda Remota, não requerem provisão Aluguéis a Pagar
219.132
211.204 negócios, operações com partes relacionadas a preços, prazos, encargos
ou divulgação. 4.6. Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não-Circu- Pró-labore a Pagar
0
11.790 financeiros e demais condições compatíveis com as condições de mercado.
lantes - São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos Cheques a Compensar
578.959
373.290 Tais operações podem incluir, entre outros itens, serviços de gestão admivalores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicáveis dos Seguros a Pagar
0
4.226 nistrativa e comercial, prestação de garantias, aluguel de imóveis e prestacorrespondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivo). Total
798.091
600.510 ção de serviços. As principais transações com partes relacionadas são: (i) A
4.7. Transações com Partes Relacionadas - As transações com partes 16. Patrimônio Líquido: As ações ordinárias são classificadas no Polivias S/A. Transportes e Serviços mantêm contrato de aluguel de imóveis
relacionadas envolvem pagamentos de aluguéis em imóvel situado no Bra- patrimônio líquido. A distribuição de dividendos referente ao montante mí- com as seguintes partes relacionadas abaixo:
sil. Estas transações são efetuadas em condições e prazos pactuados nimo obrigatório, conforme o estatuto social da Companhia é reconhecido a) A movimentação no resultado do exercício de 2017 foi a seguinte:
entre as partes. 5. Reconhecimento da Receita de Serviços: A Companhia como um passivo nas demonstrações financeiras ao final do exercício. O
Operação Valor Total
presta serviços com foco nas áreas de gestão logística, transporte e arma- benefício fiscal dos juros sobre capital próprio é reconhecido na demons- BFZ Consultoria Empresarial Ltda.
Aluguel
839.880
zenagem em diversos setores da economia. A receita de prestação de ser- tração de resultado. Quando deliberados pelo Conselho de Administração, Aliança Sul Consultoria Empresarial Ltda.
Aluguel
720.000
viços é reconhecida no período em que os serviços são prestados. A Com- os juros sobre capital próprio são computados aos dividendos do período. Cassio Ciampolini Sampaio Barros
Aluguel
51.084
panhia baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consi- a) Capital Social: O capital da Companhia, totalmente integralizado, é de Célia Maria Negraes Sampaio Barros
Aluguel
51.084
deração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada R$ 4.800.000, representado por 480.000 ações nominativas com valor b) O saldo a pagar de Partes Relacionadas e relativo a aluguéis é o
venda. A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos unitário de R$ 10,00, divididas em duas classes de ações: (a) 240.000 seguinte:
2017
2016
abatimentos e dos descontos. 5.1. Apuração de Resultado - As Receitas e ações Ordinárias Nominativas e (b) 240.000 ações Preferenciais Nomina- BFZ Consultoria Empresarial Ltda.
69.990
69.990
as Despesas estão apropriadas de acordo com o regime de competência. tivas. b) Reserva Legal e de Retenção de Lucros: A reserva legal é cons- Aliança Sul Consultoria Empresarial Ltda.
60.000
58.325
6. Caixa e Equivalentes de Caixa
2017
2016 tituída anualmente com destinação de 5% do lucro líquido do exercício e Cassio Ciampolini Sampaio Barros
3.935
3.935
Recursos em Caixa
60.703
7.106 não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim Célia Maria Negraes Sampaio Barros
3.935
3.935
Recursos em Banco
513.426
340.174 assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada Estes valores estão contabilizados no Passivo - Demais Contas a Pagar (Nota
Aplicações Financeiras
371.242 1.511.406 para compensar prejuízo e/ou aumentar o capital. A reserva de retenção de 15). 20. Seguros: A Companhia mantém seguros, sendo a cobertura contrataAplicações Financeiras Compromissadas
0
631.200 lucros refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, da, como indicada a seguir, considerada suficiente pela Administração para
Cambio a Liquidar
2.664.642
0 a fim de atender ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido em cobrir eventuais riscos sobre seus ativos e/ou responsabilidades: (a) Cargas
Total
3.610.013 2.489.886 seu plano de investimentos. c) Distribuição de Lucros: O lucro líquido de - cobertura de desaparecimento total da carga, apropriação indébita e/ ou
As operações de Cambio a Liquidar são valores recebidos em moeda estran- cada exercício social, após as compensações e deduções previstas em lei estelionato, furto simples ou qualificado, extorsão simples ou mediante segeira de clientes no exterior ainda não transferidos para conta corrente ban- e consoante previsão estatutária, terá a seguinte destinação: (i) 5% para a questro, roubo, cobertura de até U$ 700.000 (Internacional) e R$ 1.000.000
cária. 7. Contas a Receber: As contas a receber de clientes correspondem reserva legal, até atingir 20% do capital social integralizado e (ii) 25% do (Nacional) para carga geral e para veículos de acordo com o modelo transporaos valores decorrentes da prestação de serviços no decurso normal das saldo, após a apropriação da reserva legal, serão destinados para pagamen- tado. (b) Armazenagem de mercadorias - cobertura variável, conforme local e
atividades da Companhia, e são inicialmente reconhecidas pelo valor justo to de dividendo mínimo obrigatório a todos os acionistas. A distribuição de tipo de mercadoria, com cobertura no montante equivalente a R$30.000.000.
dos serviços, deduzidas as perdas estimadas para créditos de liquidação Lucros referente ao exercício de 2017 é assim demonstrada:
(c) Responsabilidade civil contra terceiros danos materiais (R$ 300.000), corduvidosa quando requerida. A Companhia avalia no final de cada período se
2017
2016 porais (R$ 1.000.000), morais (R$ 25.000) e acidentes pessoais - cobertura
há evidência de que a qualidade do crédito do ativo financeiro é considerada Lucro Líquido do Exercício
5.559.131 7.648.810 até U$ 200.000; no caso de frota de terceiros a cobertura é a mesma. (d)
deteriorada, e tem como política a constituição de perda estimada com cré- Reserva Legal
(277.156)
(304.515) Responsabilidade civil de administradores - cobertura de R$ 1.000.000. (e)
ditos de liquidação duvidosa de todos os créditos vencidos há mais de 180 Base de Cálculo
5.281.975 7.344.295 Ambiental - cobertura de R$ 2.000.000. A Administração da Companhia, considias. No entanto, a avaliação dos créditos no período demonstrou a não Dividendo Mínimo Obrigatório - 25%
(1.320.493) (1.836.074) derando os custos financeiros envolvidos na contratação de seguros para sua
necessidade de provisionar valores para perdas com crédito de liquidação Dividendos Distribuídos Exercício 2016
0 (3.242.482) frota de caminhões e semi-reboques, bem como a probabilidade da ocorrência
duvidosa.
2017
2016 Dividendos Distribuídos Exercício 2016
0 (2.711.224) de sinistros e seus eventuais impactos financeiros na operação, adota a política
Contas a Receber da Venda de Serviços
11.249.640 9.060.365 Dividendos Distribuídos Exercício 2017
(1.797.308)
0 de não contratar essa proteção, mantendo, todavia, seguros para o ramo da
Total
11.249.640 9.060.365 Total de Dividendos Distribuídos
(3.117.801) (7.789.780) responsabilidade civil contra terceiros, como mencionado anteriormente.
Cássio Ciampolini Sampaio Barros
Diretor Presidente e Superintendente

Célia Maria Negraes Sampaio Barros
Fernanda Sampaio Barros
José Ricardo de Souza
Diretora Financeira
Diretora Administrativa
Contador CRC 1SP 215886/O-4
Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores e Acionistas da Polivias S/A. Transportes e Serviços. não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidade da Administra- veniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
São Paulo - SP. Opinião: Examinamos as Demonstrações Contábeis da ção e da Governança Pelas Demonstrações Contábeis: A administração é internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencioPolivias S/A. Transportes e Serviços, que compreendem o Balanço Patri- responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstra- nais. - Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a audimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas Demonstrações do ções contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunsResultado, do Resultado Abrangente, das Mutações do Patrimônio Líquido e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir tâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, bem como as cor- a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, in- dos controles internos da Companhia. - Avaliamos a adequação das políticas
respondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas dependentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das de- contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecticontábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas monstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da vas divulgações feitas pela administração. - Concluímos sobre a adequação
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e,
patrimonial e financeira da Polivias S/A. Transportes e Serviços, em 31 de os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza sigdezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a nificativa em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contá- administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Combeis adotadas no Brasil. Base para Opinião: Nossa auditoria foi conduzida não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das ope- panhia. Se concluirmos que existe uma incerteza significativa, devemos
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas rações. Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgaresponsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demons- ções nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião,
seção a seguir intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das trações contábeis. Responsabilidade do Auditor pela Auditoria das De- se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundademonstrações contábeis. Somos independentes em relação à Empresa de monstrações Contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de mentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética que as demonstrações contábeis tomadas em conjunto estão livres de dis- Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais
Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir se manter em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a
Contabilidade - CFC e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgaacordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida nível de segurança, mas não uma garantia de que uma auditoria realizada de ções e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras Informa- acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre de- transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresenções que Acompanham as Demonstrações Contábeis e o Relatório do tectarão as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções po- tação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
Auditor: A administração da Empresa é responsável por essas outras infor- dem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quan- respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria
mações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião so- do, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma pers- e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficibre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração pectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base ências significativas nos controles internos que identificamos durante nose não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse nas referidas demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria reali- sos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança derelatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa zada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, claração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo
responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, con- exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo profissional ao os requisitos aplicáveis de independência e comunicamos todos os eventusiderar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as longo da auditoria. Além disso: - Identificamos e avaliamos os riscos de dis- ais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar consideravelmente
demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria torção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se cau- nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com sada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de audito- guardas.
São Paulo, 13 de Junho de 2018.
base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Rela- ria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria
PGBR Auditores Independentes S.S - CRC 2SP 030086/0-7
tório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Nesse apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
Milton Miranda Rodrigues - Sócio-Diretor - CRC 1SP 112905/O-5
exercício a Administração da Empresa não elaborou este relatório, portanto, detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o pro-

Edital de Intimação Prazo de 20 dias Processo Nº 0001522-14. 2018.8.26.0008 O Juiz de Direito da
3º VC, do Foro Regional VIII-Tatuapé, Estado de SP, Dr. Luciano Gonçalves Paes Leme, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Maria Vitoria dos Santos Rossi, Brasileira, RG 08572302, CPF 563.331 618
-53, que lhe foi proposta uma ação de Cumprimento de Sentença por parte de Momentum Empreen
dimentos Imobiliários Ltda, alegando em síntese: encontrando-se a executada em lugar incerto e
não sabido, foi determinada a sua Intimação, por Edital, para ciência da penhora que recaiu sobre
lote 15 da quadra AD do loteamento Terras de Santa Cristina-Gleba V, sob matrícula n. 13.345 do RI
da Comarca de Avaré-SP, situado no Distrito e Município de Paranapanema. Matricula 13.345 -1º
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Avaré /SP, e da sua condição de depositária, para
que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente
impugnação. Decorrido o prazo do presente edital sem manifestação, será nomeado um perito para
avaliar o bem para eventual leilão eletrônico. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 29/11/2018.

Edital de Citação Prazo de 20 dias Processo Nº1005970-70.2016 8.26.0529 O(A) MM. Juíza de
Direito da Vara Única, do Foro de Santana de Parnaíba, SP, Dra. Natália Assis Mascarenhas, na
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Global Laticínios Ltda, Cnpj 14.021.396/0001-68. Com endereço à
Rua Vitoria, 57, Jardim Santa Marta (fazendinha), Cep 06529-200, Santana de Parnaíba-SP, que
lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Paga
mento S.A. Objetivando o recebimento da quantia de R$ 18.330,00, Referente a fatura de nº 2070
44243, com vencimento em 26/10/2015, fatura de nº 210650065, com vencimento em 25/11/2015,
e fatura nº 214311888, com vencimento em 28/12/2015. vencidas e não pagas. 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, apresente resposta. 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 Santana de Parnaíba, aos 29/08/2018.

LEILÃO DE IMÓVEL

Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis,
São Paulo/SP
PRESENCIAL E ON-LINE
1º LEILÃO: 08/01/2019 - 10:00h - 2º LEILÃO: 10/01/2019 - 10:00h

EDITAL DE LEILÃO
Fabio Zukerman,/HLORHLUR2¿FLDO0DW-8&(63QGHYLGDPHQWHDXWRUL]DGRSHORFUHGRU¿GXFLiULRDEDL[RTXDOL¿FDGRID]VDEHUTXHQDIRUPDGD
/HLQHGR'HFUHWROHLQOHYDUiD/(,/23Ò%/,&2GHPRGRPresencial e OnlineRLPyYHODVHJXLUFDUDFWHUL]DGRQDVVHJXLQWHV
condições. IMÓVEL(VFULWyULRQORFDOL]DGRQRDQGDUGD7RUUH&RPHUFLDOGHQRPLQDGD1HZ:RUNHU7RZHULQWHJUDQWHGR&RQGRPtQLR%XVLQHVVDQG
5HVLGHQFHVLWXDGRQD$YHQLGD0DUTXrVGH6mR9LFHQWHQQR6XEGLVWULWR%DUUD)XQGDFRPDiUHDSULYDWLYDGHPðFRPXPGHPð
SHUID]HQGRDiUHDWRWDOGHPðFRUUHVSRQGHQGROKHDIUDomRLGHDOGHQRWHUUHQRHQDVGHPDLVSDUWHVHFRLVDVFRPXQVGRFRQGRPtQLR
)LFDDVVHJXUDGRDHVWDXQLGDGHDXW{QRPDRGLUHLWRDRXVRGHYDJDGHJDUDJHPLQGHWHUPLQDGDLQGHSHQGHQWHPHQWHGHWDPDQKRVXMHLWDDXWLOL]DomR
GHPDQREULVWDHLQGLVWLQWDPHQWHORFDOL]DGDQRRX6XEVROR,PyYHOREMHWRGDPDWUtFXODQGR2¿FLDOGH5HJLVWURGH,PyYHLVGH6mR
Paulo/SP. Obs.: (i),PyYHORFXSDGR'HVRFXSDomRSRUFRQWDGRDGTXLUHQWHQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HLDATA DOS
LEILÕES: 1º Leilão: dia 08/01/2019, às 10:00 horas, e 2º Leilão dia 10/01/2019, às 10:00 horas. LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto
308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDORA FIDUCIANTE: MORRO ALTO TURISMO LTDA.LQVFULWDQR&13-QFRPVHGHQD
$YHQLGD1RYD&DQWDUHLUDQ&RQMXQWR7XFXUXYL6mR3DXOR63CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO:1RDWRGDDUUHPDWDomRRDUUHPDWDQWHGHYHUiHPLWLUFKHTXHFDXomRQRYDORUGHGRODQFH2SDJDPHQWRLQWHJUDOGDDUUHPDWDomRGHYHUi
VHUUHDOL]DGRHPDWpKRUDVPHGLDQWHGHSyVLWRHPFKHTXHRX7('QDFRQWDGRFRPLWHQWHYHQGHGRUDVHULQGLFDGDSHOROHLORHLURVRESHQDGHSHUGDGR
VLQDOGDGR$SyVDFRPSHQVDomRGRVYDORUHVRFKHTXHFDXomRVHUiUHVJDWDGRSHORDUUHPDWDQWHDOS VALORES: 1º leilão: R$ 383.589,66 (Trezentos e
oitenta e três mil, quinhentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis centavos) 2º leilão: R$ 170.500,00 (Cento e setenta mil e quinhentos reais
),FDOFXODGRVQDIRUPDGRDUWHDUWSDUiJUDIRVHGD/HLQ2VYDORUHVHVWmRDWXDOL]DGRVDWpDSUHVHQWHGDWDSRGHQGRVRIUHU
DOWHUDo}HVQDRFDVLmRGROHLOmRCOMISSÃO DO LEILOEIRO: &DEHUiDRDUUHPDWDQWHRSDJDPHQWRGDFRPLVVmRGROHLORHLURQRYDORUGH FLQFRSRU
FHQWR GDDUUHPDWDomRDVHUSDJDjYLVWDQRDWRGROHLOmRFXMDREULJDomRVHHVWHQGHUiLQFOXVLYHDR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V QDIRUPDGDOHLDO
LEILÃO ONLINE:2 V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V VHUi mR FRPXQLFDGR V GDVGDWDVKRUiULRVHORFDOGHUHDOL]DomRGRVOHLO}HVSDUDQRFDVRGHLQWHUHVVH
H[HUFHU HP RGLUHLWRGHSUHIHUrQFLDQDDTXLVLomRGRLPyYHOSHORYDORUGDGtYLGDDFUHVFLGDGRVHQFDUJRVHGHVSHVDVQDIRUPDHVWDEHOHFLGDQRSDUiJUDIR
%GRDUWLJRGD/HLLQFOXtGRSHODOHL2VLQWHUHVVDGRVHPSDUWLFLSDUGROHLOmRGHPRGRRQOLQHGHYHUmRFDGDVWUDUVHQRVLWH
ZZZ]XNHUPDQFRPEUHVHKDELOLWDUDFHVVDQGRDRSomR³+DELOLWHVH´FRPDQWHFHGrQFLDGHKRUDDQWHVGRLQtFLRGROHLOmRSUHVHQFLDOMXQWDPHQWH
FRPRVGRFXPHQWRVGHLGHQWL¿FDomRLQFOXVLYHGRUHSUHVHQWDQWHOHJDOTXDQGRVHWUDWDUGHSHVVRDMXUtGLFDFRPH[FHomRGR V GHYHGRU HV ¿GXFLDQWH V 
TXHSRGHUi mR DGTXLULURLPyYHOSUHIHUHQFLDOPHQWHHPRXOHLOmRFDVRQmRRFRUUDRDUUHPDWHQRSULPHLURQDIRUPDGRSDUiJUDIR%GRDUWLJR
GD/HLGHYHQGRDSUHVHQWDUPDQLIHVWDomRIRUPDOGRLQWHUHVVHQRH[HUFtFLRGDSUHIHUrQFLDDQWHVGDDUUHPDWDomRHPOHLOmROBSERVAÇÕES:
2DUUHPDWDQWHVHUiUHVSRQViYHOSHODVSURYLGrQFLDVGHGHVRFXSDomRGRLPyYHOQRVWHUPRVGRDUWFDSXWHSDUiJUDIR~QLFRGD/HL2 V 
LPyYHO L VVHUi mR YHQGLGR V QRHVWDGRHPTXHVHHQFRQWUDPItVLFDHGRFXPHQWDOPHQWHHPFDUiWHU³DGFRUSXV´VHQGRTXHDViUHDVPHQFLRQDGDVQRV
HGLWDLVFDWiORJRVHRXWURVYHtFXORVGHFRPXQLFDomRVmRPHUDPHQWHHQXQFLDWLYDVHDVIRWRVGRVLPyYHLVGLYXOJDGDVVmRDSHQDVLOXVWUDWLYDV'HVVDIRUPD
KDYHQGRGLYHUJrQFLDGHPHWUDJHPRXGHiUHDRDUUHPDWDQWHQmRWHUiGLUHLWRDH[LJLUGR9(1'('25QHQKXPFRPSOHPHQWRGHPHWUDJHPRXGHiUHD
RWpUPLQRGDYHQGDRXRDEDWLPHQWRGRSUHoRGRLPyYHOVHQGRUHVSRQViYHOSRUHYHQWXDOUHJXODUL]DomRDFDVRQHFHVViULDQHPDOHJDUGHVFRQKHFLPHQWR
GHVXDVFRQGLo}HVHYHQWXDLVLUUHJXODULGDGHVFDUDFWHUtVWLFDVFRPSDUWLPHQWRVLQWHUQRVHVWDGRGHFRQVHUYDomRHORFDOL]DomRGHYHQGRDVFRQGLo}HVGH
FDGDLPyYHOVHUSUpYLDHULJRURVDPHQWHDQDOLVDGDVSHORVLQWHUHVVDGRV&RUUHUmRSRUFRQWDGRDUUHPDWDQWHWRGDVDVGHVSHVDVUHODWLYDVjDUUHPDWDomR
GRLPyYHOWDLVFRPRWD[DVDOYDUiVFHUWLG}HVIRURHODXGrPLRTXDQGRIRURFDVRHVFULWXUDHPROXPHQWRVFDUWRUiULRVUHJLVWURVHWF7RGRVRVWULEXWRV
GHVSHVDVHGHPDLVHQFDUJRVLQFLGHQWHVVREUHRLPyYHOHPTXHVWmRLQFOXVLYHHQFDUJRVFRQGRPLQLDLV DSyVDGDWDGDHIHWLYDomRGDDUUHPDWDomRVmRGH
UHVSRQVDELOLGDGHH[FOXVLYDGRDUUHPDWDQWH2DUUHPDWDQWHSUHVHQWHSDJDUiQRDWRRSUHoRWRWDOGDDUUHPDWDomRHDFRPLVVmRGROHLORHLURFRUUHVSRQGHQWH
DVREUHRYDORUGHDUUHPDWHH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGHFKHTXHV2SURSRQHQWHYHQFHGRUSRUPHLRGHODQFHRQOLQHWHUiSUD]RGHKRUDVGHSRLV
GHFRPXQLFDGRH[SUHVVDPHQWHGRr[LWRGRODQFHSDUDHIHWXDURSDJDPHQWRH[FOXVLYDPHQWHSRUPHLRGH7('HRXFKHTXHVGDWRWDOLGDGHGRSUHoRHGD
FRPLVVmRGROHLORHLURFRQIRUPHHGLWDO2QmRSDJDPHQWR GRVYDORUHV GHDUUHPDWDomREHPFRPRGD FRPLVVmR GR D /HLORHLUR D  QRSUD]R GHDWp
YLQWHHTXDWUR KRUDVFRQWDGDVGDDUUHPDWDomR FRQ¿JXUDUiGHVLVWrQFLDRX DUUHSHQGLPHQWRSRUSDUWH GR D DUUHPDWDQWH ¿FDQGR HVWH D  REULJDGR D 
D SDJDU RYDORU GD FRPLVVmR GHYLGDR D /HLORHLUR D  FLQFRSRUFHQWR VREUHRYDORUGDDUUHPDWDomRSHUGHQGRDIDYRUGR9HQGHGRU R
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Extrato da Ata de Assembleia Geral Extraordinária de 15.06.2018
Data, Hora e Local: 15.06.2018, às 10hs, na sede social, São Paulo/SP, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, n°1.811,
15º andar, CEP 01452-000. Mesa: Presidente: Sr. Eder da Silva Grande; Secretário: Sr. Flavio José da Silva. Presença: Totalidade. Convocação: dispensada. Deliberações: (i) a retificação da deliberação “4” tomada na Assembleia
Geral Extraordinária da Companhia realizada em 18 de maio de 2018, que aprovou o aumento do capital social da
Companhia, em função da incorreção nos valores ali apresentados, que indicavam um aumento do capital social para
R$ 758.300.172,00, representando um aumento efetivo de R$ 541.770.847,00, por meio da capitalização da totalidade das reservas de lucros da Companhia, dos quais R$ 35.518.850,00 seriam referentes à reserva legal, e
R$ 506.251.997,00 seriam referentes à reserva de incentivos fiscais. Assim, o capital social da Companhia que antes do aumento de capital era de R$ 216.075.329,00 passa a ser de R$ 757.039.208,00, representando um aumento efetivo de R$ 540.963.879,00, por meio da capitalização da totalidade das reservas de lucros da Companhia,
dos quais R$ 35.518.631,00 referem-se à reserva legal, e R$ 505.445.248,00 referem-se à reserva de incentivos
fiscais. A capitalização é feita com base nas reservas existentes no balanço patrimonial da Companhia levantado
em 31.12.2017 e é efetivada sem a emissão de novas ações, nos termos do artigo 169, §1 da Lei das S.A. (ii) em
função da retificação aprovada na deliberação “i” acima, fica também retificado o caput do Artigo 5º do Estatuto
Social da Companhia, que passa a vigorar com a seguinte redação: “Artigo 5º. O capital social, totalmente subscrito
e integralizado, é de R$ 757.039.208,00, dividido em 216.075.329 ações ordinárias, nominativas, sem valor nominal.”
(iii) em função de incorreção na data de distribuição antecipada de dividendos mencionada, que constou como se
estivesse ocorrido em 16.02.2018, retificar a deliberação “d” tomada na Assembleia Geral Ordinária da Companhia
realizada em 21.05.2018, que passa a vigorar com a seguinte redação: “(d) o montante de R$ 40.363.431,00 foi distribuído antecipadamente aos acionistas nos meses de fevereiro e abril de 2018, a título de dividendos, também já pagos aos acionistas em 2018”. Encerramento: nada mais havendo. São Paulo, 15.06.2018. Mesa: (aa) Eder da Silva
Grande - Presidente; Flávio José da Silva - Secretário. Acionistas: (aa) Alexandre Ostrowiecki, Renato Feder,
Edward Feder e André Poroger. Mesa: Eder da Silva Grande - Presidente, Flávio José da Silva - Secretário.
JUCESP nº 519.701/18-5 em 31.10.2018. Flávia Regina Britto Gonçalves - Secretária Geral.
Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0310655-77. 1999.8.26.0006 O MM. Juiz de
Direito da 1ªVC, do Foro Regional VI - Penha de França, Estado de SP, Dr. Álvaro Luiz Valery Mirra,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Gerson Batista Correa, RG 05.220.722, CPF 656.916.288-87, que
nos autos da ação sumária ajuizada por Momentum Empreendimentos Imobiliários Ltda, ora em
fase de cumprimento de sentença, foi determinada sua Intimação por Edital, para que, no prazo de
15dias úteis, que fluirá após o decurso de prazo do presente edital, pague a quantia de R$
72.956,22 em set/ 17, devidamente atualizada, sob pen a de multa de 10% sobre o valor do débito e
honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil), ficando
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 para que o
executado apresente sua impugnação. Foi determinada, ainda, sua Intimação, bem como de sua
esposa, do arresto que recaiu sobre os direitos que possui sobre o seguinte bem: Um Lote de
Terreno sob número Quatro (04), da quadra LY, situado no município de Itaí, da Comarca de Avaré,
no loteamento Terras de Santa Cristina – Gleba II, medindo doze (12,00) metros de frente para a rua
Trinta e Três, por trinta (30,00) metros da frente aos fundos do lado direito visto do imóvel,
confrontando com o lote número cinco (05), trinta (30,00) metros do lado esquerdo confrontando
com o lote número três (03), e nos fundos doze (12,00) metros, confrontando com o lote número
dezenove (19,00), encerrando a área de trezentos e sessenta metros quadrados (360,00m²). O
referido imóvel foi registrado no Registro de Imóveis de Avaré, livro 02, folhas 01, n° matrícula
12.747. Encontrando-se o réu e sua esposa em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua
Intimação, por Edital, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, que fluirá após o decurso do prazo do
presente edital, apresente impugnação, na ausência da qual ficará convertida em penhora o arresto,
prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 14/09/2018.
Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº1067577-40.2016 8.26.0576. O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 8ª VC, do Foro de São José do Rio Preto, Estado de SP, Dr. Paulo Roberto Zaidan Maluf,
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) JJ Comércio de Suca tas Rio Preto Ltda ME - na pessoa de seu
representante legal João Batista Figueiredo, CNPJ 10.774.903/0001-83. Com endereço à Rua
Santana do Parnaíba, 2575, Eldorado, CEP 15043-090, São José do Rio Preto - SP, que lhe foi
proposta uma ação de Procedi mento Comum por parte de Momentum Empreendimentos Imobi
liários Ltda, alegando em síntese: A ré, adquiriu o lote 12 da quadra IR do loteamento Terras de
Santa Cristina - Gleba VII, atualmente denominado Riviera de Santa Cristina XIII – setor Marina,
obrigando-se a pagar a taxa de conservação do empreendimento, o fundo de transporte comunitário
e a participar do rateio referente aos melhoramentos implementados no empre endimento. Encontrase a ré inadimplente com sua obrigações contratuais, pois deixou de efetuar o pagamento das taxas
de conservação, de melhoramentos e a contribuição para o fundo de transporte coletivo. Dá-se à
causa o valor de R$ 4.575,70. Petição datada de 19/12/2016, Dra. Adriana Silviano Francisco
OAB/SP. 138.605. Encontrando-se o(a) réu(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 dias, que
fluirá após o decurso do prazo do presente edital, apresente resposta. Não sendo contestada a
ação, o réu será considerado revel, caso em que será nomeado curador especial, tudo em
conformidade com a decisão de fls. 68: "Vistos. Em observância ao princípio da razoável duração do
processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e artigo 4º do Código de
Processo Civil, deixo de designar, nesta fase inicial, a audiência de conciliação prevista no artigo
334 do Código de Processo Civil, ficando para momento oportuno a análise da conveniência da
audiência de conciliação (artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil).Acresça-se que é
notória a distribuição elevada de feitos nesta Comarca (aproximadamente 15 processos/dia em cada
Vara Cível, totalizando, nas oito Varas Cíveis, 120 processos/dia, sem contar as Varas de Família e
Fazenda Pública), fato que, somado à falta de estrutura do CEJUSC local, torna inviável a
designação de audiências sem que se atrase, em muito e muito tempo, a duração do processo.
Citese e intime-se para contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado com
observância das regras previstas no artigo 231 do Código de Processo Civil. A citação deverá ser
acompanhada de senha para acesso ao processo digital, que contém a íntegra da petição inicial e
dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais dos
artigos 4º e 6º do Código de Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo
340 do Código de Processo Civil. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de
veracidade da matéria de fato apresentada na petição inicial. Para viabilizar a citação, providencie a
autora o recolhimento de custas postais/diligência. Intimem-se. Decisão de Fls. 141: Vistos. Fls. 140:
Defiro a citação editalícia da parte ré , no prazo de 30 dias, com a advertência de que será nomeado
curador especial em caso de revelia (art. 257, incisos III e IV, do CPC).Providencie o cartório a
confecção do edital e intime a autora para efetuar o recolhimento da taxa de publicação - guia
FEDTJ cód. 435-9. Com a comprovação do pagamento, publique-se o edital, sendo uma vez no
D.O.E. Intimem-se.", E, para que no futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o presente
edital com prazo de 30, o qual será, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.
Dado e passado nesta cidade de São José do Rio Preto, aos 23 de novembro de 2018.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1010792-68.2015 8.26.0002. O. Juiz(a) de Direito
da 2ª VC, do Foro Regional II-Santo Amaro, Estado de SP, Dr. Caio Moscariello Rodrigues, na forma
da Lei, etc. Faz Saber a Anderson de Souza Silva, CPF 081.941.418-26, que lhe foi proposta uma
ação de Monitória por parte de Instituição Educacional Professor Pasquale Cascino, objetivando o
recebimento da quantia de R$ 6.524,74, referente o contrato de prestação de serviços educacionais
firmado entre as partes. 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, apresente resposta ou pagar a quantia reclamada.
Não sendo embargada 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 27 de setembro de 2018.
1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de
Usucapião, PROCESSO Nº 0342827-32.2009.8.26.0100 (USUC 1307) A Doutora Aline Aparecida de
Miranda, MM. Juiza 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) João Carvalho ou
João de Carvalho, Marina Ferreira de Lima, Elpídio José de Lima, réus ausentes, incertos,
desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou
sucessores, que Maria Aparecida Svizzero, Jose Xavier Soares, Rael José da Costa e Dinalva
Brito Neri da Costa, ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre os
imóveis localizados na Rua Capivari Mirrim, nºs 259 e 259 A Jardim Dracena, Subdistrito Butantã, São
Paulo SP, com as áreas de 125,96 m² e 125,96 m², contribuinte nº 159.267.002-6, 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.

11ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1059535-77.2013.
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 11ª Vara Cível, do Foro Central da Capital, Estado de São
Paulo, Dr(a). Luiz Fernando Pinto Arcuri, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a CAROLINA RODRIGUES
DA SILVA, (CPF. 326.377.038-14), que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por
VSTP EDUCAÇÃO LTDA foi determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por
EDITAL, para que, no prazo de 15 dias corridos, pague a quantia de R$ 1.992,42 (valor em 16/01/2017),
devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de
10% (art. 523 e parágrafos, do CPC). Fica ainda ADVERTIDA, que nos termos do art. 525 do CPC,
transcorrido o período acima indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para
que a executada, 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 23 de outubro de 2018.

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1009401-40.2016 .8.26.0068 O(A) MM. Juiz(a) de
Direito da 5ªVC, do Foro de Barueri, Estado de SP, Dr(a). Anelise Soares, na forma da Lei, etc. Faz
Saber a Q Drinks Distribuidora e Comércio de Bebidas Ltda, CNPJ 15.219.844/0001-03, que lhe foi
proposta uma ação de Monitória por parte de CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento
S.A. alegando em síntese: que contratou os serviços da req. para que seus veículos obtivessem
passagem pelas praças de pedágio sem que fossem necessária sua parada e que não liquidou as
faturas de números 201736219 e 20529725, nos valores de R$ 10.707,46 e R$ 7.366,26, respecti
vamente. 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, apresente resposta. 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 pub. na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de Barueri, aos 30/10/2018
1ª VC- Regional Butantã. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 100098297.2015.8.26.0704. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional XV - Butantã, Estado
de São Paulo, Dr(a). Mônica de Cassia Thomaz Perez Reis Lobo, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o)
ADOLFA CARVALHO PINHO, Brasileiro, Viúva, Prendas do Lar, RG 14102723, CPF 921.893.188-15,
que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum - Adjudicação Compulsória por parte de
Espólio - Marlei de Souza Lima e outro, visando a sentença declaratória de domínio sobre o imóvel
localizado na Rua Dr. Altair Martins, 305 – Vila Maria Augusta – São Paulo – SP, CEP 05546-150 no
13º Subdistrito do Butantã, alegando a devida quitação do contrato firmado entre as partes.
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, apresente resposta sob pena de presumirem-se aceitos como verdadeiros os
fatos articulados pelos autores. 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 17 de outubro de 2018.

Para verificar a assinatura clique no link: https://portaldeassinaturas.com.br/Verificar/3B3E-E25B-5AF1-BED3
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