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Comemorações e aniversariantes do dia
TERÇA 07 de Maio de 2019. Dia de São Juvenal, Santo Augusto, 
Santa Flávio Domitila, e Dia do Anjo Vehuel, cuja virtude é a inteli-
gência. Dia do Silêncio.  Hoje aniversaria a cantora e compositora 
Lady Zu nascida em 1958, o ex-jogador e técnico de futebol Carlos 
Araújo que completa 57 anos e a atriz e cantora Traci Lords que 
nasceu em 1968.

O nativo do dia
O nativo de Touro deste dia e grau tem por hábito a prudência na 

hora de avaliar os outros. Costuma conhecer bastante as formas de 
expressão dos diferentes meios sociais, e comunica-se bem com pessoas 
de qualquer classe. O lado humanitário e desapegado o estimula a ser 
mais brincalhão e ousado. Normalmente tende à magreza, mas sem 
exageros. No lado negativo tem tendência a manipulação e assim tem 
difi culdade para manifestar os verdadeiros sentimentos.

Magia dos sonhos
PÃO - Branco, felicidade passageira. Escuro, difi culda-
des na vida. Duro, perda de emprego. Quente, melhoria 
de posição. Amassa-lo, riqueza inesperada. Em grande 
quantidade, sorte no jogo. Dá-lo, boas notícias. Recebe-lo, 
herança. Números da sorte: 17, 20, 41, 53 e 69

Horóscopo Cícero Augusto - http://ciceroaugusto.areavip.com.br

Esta terça é o quarto dia da lunação. A Lua plena em Gêmeos fi ca fora de curso as 20h51 até ingressar em Câncer 
na quarta. Por isso o dia requer maior atenção, focando tudo de modo mais objetivo, evitando fazer qualquer tipo 
de mudança neste período, pois as coisas tendem a sair da rota conhecida para uma posição sem controle e sem 
defi nição. Atividades que proporcione múltiplas opções e variedades serão as mais interessantes com a Lua em 
Gêmeos. Muita procura por shopping, supermercados, papelarias, também serão procurados além do normal. As 
pessoas se interessam pelos lançamentos e pelas novidades.
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Irá tomar decisões e poderá co-
meçar a preparar as mudanças 
importantes na sua vida e rotina. 
Comece o dia determinada a re-
solver pendências e a dar o melhor 
de si em cada tarefa. É importante 
confi ar nas percepções, dando valor 
à intuição e à premonição. 72/472 
– Vermelho.

Saia da sua rotina para melhorar o 
seu astral e se dar melhor na relação 
de amor no fi nal do dia. Tem boas 
chances de encontrar um novo rumo 
na vida ou alguém, até um amor se 
estiver só. É importante confi ar nas 
percepções e nos sentidos neste 
começo de mês. 52/252 – Azul.

Pense bem antes de tomar decisões 
de última hora, já que está vivendo a 
fase de seguir a rotina. A imprevisão 
e o excesso de confi ança podem le-
var a erros que terão consequências 
danosas. Logo termina o período 
mais delicado do ano e poderá ini-
ciar algo novo em sua vida. 41/541 
– Amarelo.

A Lua fi ca fora de curso as 20h51 e 
durante o resto do dia, por isso as 
ações empreendidas acabam sendo 
um desperdício, uma perda de tempo 
ou incorretas. Evite a precipitação 
nas conclusões, o que pode acarretar 
prejuízos e arrependimentos. Mante-
nha o ritmo de vida. 41/841 – Branco.

Siga sua cabeça, mas ouça opiniões 
que possam ajudar você a se decidir. 
Será muito importante confi ar nas 
percepções e nos sentidos para saber 
o caminho que deve seguir. Através 
dos relacionamentos e amizades que 
fi zer nesta metade de mês virão no 
futuro benefícios. 50/650 – Amarelo.

Mantenha contatos importantes 
que signifi cam um novo passo em 
sua vida. A intuição e à premonição 
se mostrarão acertados e o excesso 
de confi ança o fará errar. Abra o 
diálogo com as pessoas e terá grande 
elevação no relacionamento com as 
pessoas a sua volta. 53/653 – Verde.

O começo desta terça propícia às 
relações afetivas. Deve rever pessoas 
do seu passado e fazer algo há muito 
tempo programado e ainda não rea-
lizado. Não fi cará só desde que evite 
atitudes possessivas e ciumentas, 
que atrapalham. 85/885 – Verde.

A Lua entra numa etapa fértil de 
novos começos com a Lua na fase 
nova. Atividades que proporcione 
múltiplas opções e variedades 
serão as mais interessantes com 
a Lua em Gêmeos. Siga seu rumo 
nesta terça, evitando tomar atitude 
radical ou conservadora demais. 
41/941 – Azul.

Dê mais atenção ao seu bem-estar 
e daqueles que estão próximos, 
familiares e amigos. A precipitação 
nas conclusões, o que pode acarretar 
prejuízos. O dia é ideal para encontrar 
alguém com quem tenha afi nidade, 
ainda mais no amor e na relação 
sexual. 81/881 – Amarelo.

Os empreendimentos pessoais o 
levam a fazer algo que deseja, de 
forma mais rápida do que imagina. 
Atitudes radicais devem ser evitadas 
para não perder uma chance de 
lucrar. Ao fi nal do dia os resultados 
de esforços feitos durante um tempo 
aparecem dando satisfação e otimis-
mo. 45/545 – Branco.  

Há situações que devem ser re-
solvidas para atingir a verdadeira 
harmonia nos relacionamentos. O 
período é bom para relacionar-se 
no amor e na amizade conhecendo 
gente nova.  Trate de tudo que seja 
prático e possa ter solução prática, 
como a jardinagem e as construções. 
41/741 – Verde.

Simpatias que funcionam
Acalmar o chefe ou o patrão
Pegue um pedacinho de papel higiênico e escreva três 
vezes o nome completo do seu patrão. Dobre o papel e 
coloque dentro de um copo de vidro com um pouco de 
leite e 3 colheres de açúcar ou mel. Mexa tudo dizendo: 
“Fulano de tal vai fi car calmo, e doce como esse leite”. 
Coloque o copo dentro do congelador e deixe lá durante 
sete dias, depois é só jogar tudo em água corrente.

Estará dando valores à intuição 
e à premonição que se mostrarão 
acertados. A imprevisão e o exces-
so o levam a perder. Uma relação 
mais íntima poderá melhorar a 
vida sexual. Aproveite esta Lua 
para ser espontâneo na relação 
afetiva. Use e abuse de franqueza. 
61/761 – Azul.
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EDITAL DE PRAÇA JUDICIAL. 10ª Vara Cível do Fórum Central Cível - Comarca de São Paulo/SP. 
Edital de 1ª e 2ª Praça sobre bem imóvel e para intimação da requerida Denise Camargo Serra 
(CPF: 195.158.808-82) seu cônjuge, se casada for e demais interessados, expedido na Ação de 
Cumprimento de Sentença (extinção de condomínio) Processo nº 0085558-38.2017.8.26.0100, 
em trâmite na 10ª Vara Cível do Fórum Central Cível - Comarca de São Paulo/SP, requerida 
por RICCARDO SERRA (CPF: 027.193.478-68). A Dra. Andréa de Abreu e Braga , Juíza de 
Direito na forma da Lei, etc., nos termos do Art. 881, § 1º do CPC, Faz Saber que levará a 
praça o bem abaixo descrito, através do portal de leilões on-line da ZUKERMAN LEILÕES 
(www.zukerman.com.br), em condições que segue: 1. Descrição do Imóvel: imóvel, que consiste 
no apartamento de número 61 , localizado no 6º andar do Edifício Dr. Nelson Baeta Neves, bloco 
II, situado na Rua Teixeira da Silva, nº 328, no 2º Subdistrito – Liberdade, nesta capital “área útil de 
85,99m², área comum de 16,71 m², perfazendo a área total construída de 102,70m² e uma fração 
ideal de 3,274% no terreno e nas coisas comuns do condomínio; e uma vaga indeterminada na 
garagem coletiva” a área de 747,44m², e uma fração ideal de 15,418% no terreno. Contribuinte 
036.007.0318-8. Transcrição n. 77.854, de 27/04/1973 1ª CRI/SP. Obs¹. Conf. laudo de Avaliação 
Fls. 56 o apartamento é composto de uma sala de estar e de jantar, três quartos, um banheiro, 
uma cozinha, uma área de serviço, um dormitório e um banheiro de serviço. Todos os ambientes 
estão em bom estado de conservação. O apartamento possui piso laminado de madeira na sala 
e nos quartos, revestimento cerâmico nos demais ambientes, bem como nas paredes da cozinha, 
da área de serviço e dos banheiros. O imóvel está localizado em região que possui escolas, 
comércio, transporte, entre outros serviços. Obs². Conforme pesquisa realizada no site da P. M. 
S. P no dia 12/04/2019 sobre o imóvel supracitado recaem os seguintes débitos: DIVIDA ATIVA 
IPTU (Exercícios: 2017 e 2018) – R$ 1.349,44. “Consta nos Autos a penhora oriunda da 24ª 
Vara Cível do Foro Central da Capital, processo n.º 0002263-35.2019.8.26.0100, a fim de que 
seja efetivada a penhora, no rosto desses autos, de R$ 429.733,53 (quatrocentos e vinte e nove 
mil, setecentos e trinta e três reais e cinquenta e três centavos) pertencentes à ré, quantia essa 
que deverá ser reservada em favor do autor e de sua patrona para satisfação dos seus créditos 
naqueles autos, quando da venda do imóvel objeto da presente ação de extinção de condomínio.” 
2. AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 711.550,90 (Abril/2019 Conf. Cálculo de Atualização Monetária dos 
Débitos Judiciais do TJSP). 3. VISITAÇÃO - Não há visitação. 4. DATAS DAS PRAÇAS – 1ª 
Praça começa em 28/05/2019, às 11h45min, e termina em 31/05/2019, às 11h45min e; 2ª Praça 
começa em 31/05/2019, às 11h46min, e termina em 24/06/2019, às 11h45min. 5. CONDIÇÕES 
DE VENDA – Será considerado arrematante aquele que der lance igual ou superior ao valor 
de avaliação (1ª Praça) ou aquele que der lance de valor igual ou superior a 75% do valor da 
avaliação (2ª Praça). Caso não haja propostas para pagamento à vista, serão admitidas propostas 
escritas de arrematação parcelada, (obrigatoriamente encaminhadas via sistema do site, nos 
termos do Art. 22, parágrafo único da Resolução nº 236 do CNJ), necessário sinal não inferior a 
25% do valor da proposta, e o restante em até 30 meses, mediante correção mensal pelo índice 
do E. TJ/SP, prevalecendo a de maior valor, que estarão sujeitas a apreciação pelo MM. Juízo da 
causa (Art. 891, parágrafo único, Art. 895, § 1º, § 2º, § 7º e § 8º do CPC, e prazos conforme 
AI 2132770-30.2017.8.26.0000 do TJ/SP). 6. PAGAMENTO - O preço do bem arrematado 
deverá ser depositado através de guia de depósito judicial do Banco do Brasil gerada no https://
portaldecustas.tjsp.jus.br/portaltjsp/login.jsp, respectivamente, no prazo de até 24 horas da 
realização da praça. Em até 5 horas após o encerramento da praça, cada arrematante receberá 
um e-mail com instruções para depósito (Art. 884, IV do CPC). 7. COMISSÃO DO LEILOEIRO – 
5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematação (não incluso no valor do arremate), e deverá 
ser paga mediante DOC, TED ou depósito em dinheiro, no prazo de até 01 (um) dia útil a contar 
do encerramento da praça na conta da Leiloeira Oficial: Dora Plat, CPF: 070.809.068-06, Banco 
Itaú, Agência 3756, C/C 01767-3 (Art. 884, parágrafo único do CPC e Art. 24, parágrafo único do 
Decreto nº 21.981/32). 8. DO CANCELAMENTO DA PRAÇA APÓS A PUBLICAÇÃO DO EDITAL: 
Caso a praça seja cancelada após a publicação do edital, especialmente em razão de acordo 
entre as partes ou pagamento da dívida, será devido o reembolso das despesas suportadas pelo 
leiloeiro, que serão pagas pela parte requerida ou àquele que der causa ao cancelamento. 9. 
DÉBITOS e OBRIGAÇÕES DO ARREMATANTE - Eventuais débitos de IPTU/ITR e demais taxas 
e impostos até a data da praça serão pagos com o produto da venda, mediante apresentação de 
extrato pelo arrematante ao MM. Juízo da causa (Art. 130, parágrafo único do CTN). O bem será 
alienado no estado de conservação em que se encontra, sendo a verificação de documental, 
de gravames/credores e de área de responsabilidade do arrematante, que será responsável 
pela eventual regularização que se faça necessária. Os atos necessários para a expedição 
de carta de arrematação, registro, ITBI, imissão na posse e demais providências serão de 
responsabilidade do arrematante (Art. 901, “caput”, § 1º e § 2º e Art. 903 do CPC). Os valores de 
avaliação e débitos serão atualizados até a data da efetiva praça. Em caso de inadimplemento, 
tal informação será encaminhada ao MM. Juízo competente para a aplicação das medidas legais 
cabíveis. 10. DÚVIDAS E ESCLARECIMENTOS: Pessoalmente perante o Oficio onde 
estiver tramitando a ação, ou no escritório do leiloeiro, localizado na Avenida Angélica, 
nº 1.996, 6º andar, Higienópolis, Capital SP, ou ainda, pelo telefone (11)23388-8283 e e-mail: 
contato@zukerman.com.br. Para participar acesse www.zukerman.com.br. Fica a requerida, 
DENISE CAMARGO SERRA, bem como seu cônjuge, se casada for e demais interessados 
INTIMADOS das designações supra, caso não seja (m) localizado (a) (s) para a intimação 
pessoal. Dos autos não constam recursos ou causa pendente de julgamento. Será o presente 
edital, por extrato, afixado e publicado na forma da Lei. São Paulo, 30 de abril de 2019. 

ROMPENDO-SE. - Mensagem 
de Julie Redstone. Há agora 
energias sendo purifi cadas 
a partir dos mais profundos 
recessos do planeta Terra, em 
todos os cantos pequenos, 
nas rachaduras e nas fi ssuras 
ocultas do corpo físico e em seus 
corpos energéticos. Esta é uma 
descoberta bastante dolorosa 
de energias profundamente 
entrincheiradas que agora 
podem ser liberadas na luz. 
Todas as almas fi éis estão 
sendo afetadas por esse 
aprofundamento do processo de 

purifi cação da Terra e de todas as 
suas formas de vida encarnadas. 
Amados, este processo tem a 
sensação de romper, despedaçar 
e, em alguns casos, levar 
alguém a lugares e experiências 
profundamente desconhecidos. 
Neste momento, a desorientação 
pode criar mais vulnerabilidade 
aos ataques energéticos, e por 
isso é útil encontrar maneiras 
de desacelerar e se ancorar 
nas energias de luz e paz. As 
energias estão disponíveis para 
serem acessadas, mesmo que 
vocês não sejam capazes de 

Refl exões

INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO
C.N.P.J. – 02.969.279/0001-41 - Rua Conselheiro Olegário, 54, Vila Anastácio – São Paulo - SP

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.— VALORES EXPRESSOS EM REAIS

ATIVO 2018 2017
ATIVO CIRCULANTE 203.285,27 199.454,87
Disponibilidades 201.295,99 197.465,59

Caixa 20.888,65 72.835,88
Bancos Conta Movimento 128.321,39 103.048,47
Aplicações Financeiras 52.085,95 21.581,24

REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 1.989,28 1.989,28
Mensalidades a Receber 0,00 0,00
Outros Créditos Adto a Funcionários 1.989,28 1.989,28

ATIVO NÃO CIRCULANTE 1.301.175,03 1.286.676,05
IMOBILIZADO 1.301.175,03 1.286.676,05

Terrenos 606.924,94 606.924,94
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 152.381,94 152.381,94
Móveis e Utensílios 260.980,19 258.232,51
Telefones 6.122,42 5.123,42
Veículos 99.879,51 99.879,51
Computadores e Periféricos 16.764,53 15.475,55
Prédios e Benfeitorias 421.663,00 372.756,69
(-) Depreciação (263.541,50) (224.098,51)

TOTAL ATIVO 1.504.460,30 1.486.130,92

PASSIVO 2018 2017
PASSIVO CIRCULANTE 81.082,42 142.748,27

Obrigações Sociais e Trabalhistas 81.082,42 122.748,27
Empréstimos e Financiamentos 0,00 20.000,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 1.423.377,88 1.343.382,65
Patrimônio Social 996.033,44 996.033,44
Superávit/Déficit Acumulado 427.344,44 347.349,21

TOTAL PASSIVO 1.504.460,30 1.486.130,92

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
O Instituto Nossa Senhora da Anunciação é uma sociedade civil de

direito privado sem fins econômicos, que tem por objeto social cri-
ar, congregar, dirigir e manter obras que visem a beneficência, a
promoção humana, a educação, a cultura, a evangelização, o en-
sino e a assistência social.

NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância

aos Princípios de Contabilidade emanados da Legislação
Societária, Normas Brasileiras de Contabilidade ITG 2002, Reso-
lução CFC nº. 877/2000, que aprovou a NBCT 10.19 e em confor-
midade com a Lei 6.404/76 e com as alterações introduzidas pe-
las Leis 11.638/2007, MP 449/08 e Lei 12.101/09, atendendo tam-
bém a NBCT 19.6 sobre Avaliação de Ativos.

NOTA 03 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
Dentre as principais práticas contábeis devemos destacar:
a) APLICAÇÃO FINANCEIRA: Estão contabilizadas pelo valor da

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO – 2018
2018 2017

RECEITA DE VENDAS E SERVIÇOS 1.526.917,07 1.383.318,47
Receita de serviços de Assist. Social 1.447.464,03 1.372.677,87
Receita de doações e promoções 79.453,04 10.640,60

CUSTOS GERAIS 0,00 0,00
RESULTADO BRUTO 1.526.917,07 1.383.318,47
DESPESAS GERAIS 1.446.305,55 1.325.190,19

Despesas com pessoal 1.167.108,38 1.053.763,62
Despesas administrativas 279.197,17 271.426,57
Impostos e Contribuições 0,00 0,00
(-) Custos Aplicados em gratuidade 0,00 0,00

RESULTADO FINANCEIRO LIQ. (616,29) 11.752,66
(-) Despesas Financeiras 3.962,73 4.743,81
(+) Receitas Financeiras 3.346,44 16.496,47

RESULTADO OPERACIONAL 79.995,23 69.880,94
(+/-) Resultado não operacional 0,00 0,00

SUPERAVIT DO EXERCÍCIO 79.995,23 69.880,94

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – EXERCÍCIO DE 2018.
CONTAS Patrimônio Obras Patrimônio Reserva Superávit

Social Sociais das Irmãs Reavaliações Acumulado TOTAL
Saldo anterior 996.033,44 0,00 0,00 0,00 347.349,21 1.343.382,65
Doações Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Superávit exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 79.995,23 79.995,23
Saldo atual 996.033,44 0,00 0,00 0,00 427.344,44 1.423.377,88

DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA 2018 2017
Superávit Líquido do Exercício 79.995,23 69.880,94
Ajustes ao Superávit Líquido

(+) Depreciação 39.442,99 39.360,48
Superávit Líquido Ajustado 119.438,22 109.241,42
Fluxo de Caixa do Ativo e Passivo Operacional

Variação de adiantamento a funcionários 0,00 0,00
Variação de Provisões 0,00 0,00
Variação de obrig.sociais e trabalhistas (41.665,85) (22.079,69)
Variação de emprést. e financiamentos (20.000,00) 20.000,00

Caixa Líquido das Ativ. Operacionais (61.665,85) 82.364,35
Fluxo de Caixa das Ativ. de Investimento
Variação do ativo imobilizado (53.941,97) (105.097,88)
Caixa Líquido das Ativ. de Investimento (53.941,97) (105.097,88)
Aumento Líq. ao Caixa e Equiv. de Caixa 3.830,40 148.459,25
Caixa e equiv.de caixa no inicio do período 197.465,59 195.401,74
Caixa e equiv.de caixa no final do período 201.295,99 197.465,59
Variação das disponibilidades de caixa 3.830,40 2.063,85

aplicação acrescido dos rendimentos correspondentes, apropria-
dos até a data do encerramento do balanço.

b) IMOBILIZADO: Estão contabilizados pelo custo de aquisição. Não
foi realizada a correção monetária dos valores que compõem o
Ativo Permanente e o Patrimônio Líquido, em obediência à Lei
9.249 de 26/12/1995 que revogou a correção monetária das de-
monstrações financeiras, sendo que todos os bens estão sendo
depreciados com a aplicação da taxa correspondente, determina-
da pela legislação vigente.

As receitas originadas pela venda de ativos imobilizados foram clas-
sificas como receitas não operacionais em função de que o resul-
tado obtido foi reaplicado na própria Congregação, sendo utilizado
para manutenção das atividades assistenciais.

EVOLUÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO
CONTAS 2017 Acréscimos 2018
Terrenos 606.924,94 0,00 606.924,94
Máquinas Apar e Equip. 152.381,94 0,00 152.381,94
Móveis e utensílios 258.232,51 2.747,68 260.980,19
Telefones 5.123,42 999,00 6.122,42
Veículos 99.879,51 0,00 99.879,51
Computadores e Periféricos 15.475,55 1.288,98 16.764,53
Prédios e Benfeitorias 372.756,69 48.906,31 421.663,00
Biblioteca 0,00 0,00 0,00

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
Ilmos. Srs. Diretores do
INSTITUTO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO
Examinamos as Demonstrações Contábeis individuais do INSTITU-

TO NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO, que compreendem o
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas
Demonstrações do Resultado, das Mutações do Patrimônio Líquido
e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, assim
como o resumo das principais práticas contábeis e demais Notas
Explicativas. Responsabilidade da Administração sobre as Demons-
trações Contábeis - A Administração do INSTITUTO NOSSA SE-
NHORA DA ANUNCIAÇÃO é responsável pela elaboração e ade-
quada apresentação dessas Demonstrações Contábeis de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entida-
des de beneficência e pelos controles internos que ela determinou
como necessários para permitir a elaboração das Demonstrações
Contábeis livres de distorção relevante, independentemente se cau-
sada por fraude ou erro. Responsabilidade dos Auditores Indepen-

NOTA 04 – CRITÉRIOS DE APURAÇÃO
a) RECEITAS: As receitas auferidas pela congregação, encontram-

se registradas a valores originais e de acordo com o regime de
competência.

b) RECEITA DE MENSALIDADES: A contabilização das mensalida-
des seguiu o disposto da Lei 12.101/2009 devidamente regula-
mentado pelo Decreto 7.237, e foram registradas pelos valores
efetivamente recebidos.

c) CUSTOS E DESPESAS: Os custos e as despesas estão
registrados a valores originais, apurados através de notas fiscais
e recibos em conformidade com as exigências legais e fiscais e
referem-se a gastos necessários, para a manutenção das ativida-
des do instituto.

NOTA 05 –APLICAÇÃO DOS RECURSOS
Os recursos captados pela entidade foram aplicados nas suas finali-

dades institucionais, de conformidade com seu Estatuto Social,
demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 06 – APRESENTAÇÃO DO BALANÇO
O Balanço apresentado representa a totalidade das operações reali-

zadas pela entidade.
São Paulo, 31 de dezembro de 2018.

Teresinha de Jesus Dias Annes – Presidente
Marilise Ap.de Andrade Borakouski – Contador CRC/PR 062147/O-9

dentes - Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião so-
bre essas Demonstrações Contábeis com base em nossa auditoria,
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências
éticas pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada
com o objeto de obter segurança razoável de que as Demonstra-
ções Contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria
envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção
de evidências a respeito dos valores e divulgações apresentados
nas Demonstrações Contábeis. Os procedimentos selecionados
dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos ris-
cos de distorção relevante nas Demonstrações Contábeis. Nessa
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos rele-
vantes para a elaboração e adequada apresentação das Demons-
trações Contábeis da Entidade, para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins
de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles inter-
nos da Entidade. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da ade-

quação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das esti-
mativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação
da apresentação das Demonstrações Contábeis tomadas em con-
junto. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião - Em nossa opinião, as Demonstrações Contábeis anterior-
mente referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspec-
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira do INSTITUTO
NOSSA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO em 31 de dezembro de 2018,
o desempenho de suas operações e os seus Fluxos de Caixa para
o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades de Beneficência.

Outros Assuntos - As Demonstrações Contábeis do INSTITUTO NOS-
SA SENHORA DA ANUNCIAÇÃO, levantadas em 31.12.2018, fo-
ram auditadas por nós e a conclusão dos exames de auditoria re-
sultou na emissão do nosso Parecer sem ressalvas.

Ponta Grossa, 08 de abril de 2019.
Sidnei Borakouski — CRC/PR 45.177/O-4

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 0027819-20.2011.8.26.0100 (USUC 608). 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) Priscila Ferreira Alves 
Casimiro, Herdeiros de Tadashi Yamamoto, a saber: Siguero Iamamoto, Ana Selma Iamamoto, Milton 
Iamamoto, Jacira Vicente da Silva Iamamoto, Maria Saeko Yamamoto, Nilza Leico Iamamoto dos Santos, 
José Francisco dos Santos, Laurinda Suzuko Iamamoto, Nitucho Iamamoto, Lourdes Aparecida Marreto 
Iamamoto, Ashao Iamamoto, Hiloko Iamamoto; GH Industria Metalurgica Ltda, Carlos Roberto Gonçalves, 
Santa Altair Monteiro Gonçalves, José Ferreira de Moraes, réus ausentes, incertos, desconhecidos, 
eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que 
Claudemir Pimentel da Silva e Gleice Kelly Batista Ramalho de Melo, ajuizaram ação de 
USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua Lateral, nº 380 Vila 
nova York - São Paulo SP, com área de 635,15 m², contribuinte nº 148.051.0028-0 e 148.051.0028-0, 
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. 

percebê-las conscientemente. 
Ao chamar o Divino e pedir 
mais luz e paz, estas energias 
podem ser atraídas para vocês 
mais facilmente, mesmo que sua 
capacidade de percebê-las possa 
parecer limitada ou bloqueada. 
Queridos, é difícil encontrar 
confi ança quando o próprio centro 
pode parecer pouco familiar, 
pois vocês estão no processo de 
serem refeitos. Neste caso, vocês 
podem achar útil aprender com a 
própria Terra e com a sabedoria 
da natureza. Os reinos vegetal 
e animal, em particular, são 

exemplos vivos da simplicidade e 
confi ança que os seres humanos 
ainda estão aprendendo a 
lembrar. Permitam que estes 
sejam seus professores, enquanto 
o mundo anterior começa a 
retroceder para que a Nova Terra 
possa começar seu processo de 
manifestação física agora. Com 
todo o nosso amor e gratidão às 
almas corajosas, encarnadas para 
ajudar neste processo, amém.  
https://www.worldblessings.net 
Tradução: Regina Drumond - 
reginamadrumond@yahoo.com.br
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