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1 . Contexto operacional: A Nampont Holdings S/A foi constituída em 
02 de janeiro de 2015 sob a forma de sociedade por ações, com prazo de 
duração indeterminado, tendo como objetivo principal a participação em ou-
tras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade de sócia, acionista 
ou quotista e, a partir de 27 de abril de 2015 a participação acionária foi 
adquirida pelas empresas Golf Participações Ltda. e São Paulo Properties 
S/A. Em 11.09.2015, conforme a ATA de Assembléia Geral Extraordinária, 
foram eleitos novos membros da diretoria, Srs. Alessandro Poli Veronezi e 
Victor Poli Veronezi com renuncia dos antigos administradores, e transfe-
rência de sua sede social para a Av. Angélica, 2.466 conjunto 213 – bairro 
de Cerqueira Cesar em São Paulo. Através das Atas de Assembleias Geral 
e Extraordinária de 11/09/2015, e 08/10/2015 foi aprovada a emissão de 
debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia 
flutuante e com garantia adicional real e fidejussória, em série única, da 
Emissora (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), para distribuição 
pública com esforços restritos de distribuição, na Nampont Holdings S/A. 
registrada sob NIRE 35.300.475.305 Jucesp, à saber: a) Valor total da Emis-
são – R$ 110.000.000,00; b) Quantidade: 110 debêntures; c) Nº de séries: 
uma única série; d) Valor nominal: R$ 1.000.000,00 na data de emissão; 
Aprovação das Demonstrações Financeiras: As presentes demonstrações 
financeiras foram aprovadas pela diretoria da Sociedade em 15 de março 
de 2019, considerando os eventos subsequentes ocorridos até aquela data. 
2. Apresentação das demonstrações contábeis: As Demonstrações fi-
nanceiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas conforme as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no 
Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e 
nos pronunciamentos técnicos, assim como as orientações e as interpreta-
ções técnicas emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC e pela Comissão 
de Valores Mobiliários – CVM. A Sociedade adotou todas as normas, revi-
sões de normas e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamen-
tos Contábeis (CPC). Pelo IASB e demais órgãos reguladores que estavam 
em vigor em 31 de dezembro de 2018. As demonstrações contábeis são 
apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional da sociedade.  3. 
Principais diretrizes contábeis: 3.1. Caixa e equivalente de Caixa: Caixa 
e equivalente de caixa incluem o caixa, depósitos bancários, outros inves-
timentos de curto prazo de liquidez imediata em montante conhecido de 
caixa e sujeito a um insignificante risco de mudança de valor, os quais são 
registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos auferidos 
até as datas dos balanços, que não excedem o seu valor de mercado ou 
de realização. 3.2. Instrumentos Financeiros: Os ativos e passivos finan-
ceiros são inicialmente mensurados pelo valor justo. Os custos da transa-
ção diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativos e passivos 
financeiros (exceto por ativos e passivos financeiros reconhecidos ao valor 
justo do resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou 
passivos financeiros, se aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos 
da transação diretamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos finan-
ceiros ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos imediatamente 
no resultado. Os instrumentos financeiros da Sociedade são representados 
pelo caixa e equivalentes de caixa, contas a receber com partes relaciona-
das, aplicações financeiras e empréstimos. Classificação: Os instrumentos 
financeiros da Sociedade foram classificados nas seguintes categorias: a) 
Mensurados ao valor justo por meio do resultado: Os ativos financeiros 
mensurados ao valor justo por meio do resultado são ativos financeiros man-
tidos para negociação, quando adquiridos para esse fim, principalmente, no 
curto prazo. Os instrumentos financeiros derivativos caso existam também 
são classificados nessa categoria. Os ativos dessa categoria são classi-
ficados no ativo circulante. Os saldos referentes aos ganhos e às perdas 
decorrentes das operações não liquidadas são classificadas no ativo ou no 
passivo circulante, sendo as variações no valor justo registradas, respecti-
vamente, nas contas “Receitas Financeiras” ou “Despesas Financeiras”. b) 
Empréstimos e recebíveis: Instrumentos financeiros não derivativos com 
pagamentos ou recebimentos fixos ou determináveis, que não são cotados 
em mercados ativos. São classificados como ativo circulante, exceto aque-
les com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de elabora-
ção das demonstrações contábeis, os quais são classificados como ativo 
não circulante. Os empréstimos e recebíveis da Sociedade correspondem 
aos empréstimos a partes relacionadas, caixa e equivalentes de caixa, e 
outras contas a receber. c) Passivos Financeiros: Representados por 
empréstimos e financiamentos bancários e saldos a pagar de conta cor-
rente com partes relacionadas, exceto pela conta corrente, os demais são 
apresentados pelo valor original, acrescidos de juros, variações monetárias 
incorridos até as datas das demonstrações contábeis. Os passivos finan-
ceiros são inicialmente mensurados pelo valor justo, líquidos dos custos da 
transação. Posteriormente, são mensurados pelo valor de custo amortizado 
utilizando o método de juros efetivos, e a despesa financeira é reconheci-
da com base na remuneração efetiva. 3.3. Redução do valor recuperável 
de ativos financeiros: Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo 
valor justo por meio do resultado, são avaliados por indicadores de redução 
do valor recuperável no final de cada exercício. As perdas por redução do 
valor recuperável são reconhecidas quando há evidência objetiva da redu-
ção do valor recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais 
eventos que tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto 
nos fluxos de caixa futuros estimados desse ativo. 3.4. Contas a receber e 
partes relacionadas: Registradas primeiramente pelos valores dos contra-
tos e adiantamentos, ajustadas pelos efeitos da variação dos índices gerais 
de preços médios e aplicação de juros contratuais, apurada de acordo com 
o prazo previsto nos contratos. 3.5. Provisões: São reconhecidas para obri-
gações presente (legal e presumida) resultantes de eventos passados, em 
que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação 
seja provável. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa das 
considerações requeridas para liquidar a obrigação no final de cada exercí-
cio, considerando-se os riscos e as incertezas relativos a obrigação. 3.6. Im-
posto de renda e contribuição social correntes A provisão para imposto 
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Relatório da Administração
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva da Nampont Holdings S.A.  submetem à apreciação de seus acionistas as demonstrações financeiras, o relatório de ad-
ministração e o parecer dos auditores independentes. A presente demonstração abrange o balanço patrimonial, as respectivas demonstrações do resultado, das mutações de patrimônio líquido e do fluxo de caixa . Todos relativos ao 
exercício do ano fiscal de 2018. Contexto Operacional: Nampont Holdings S.A,  foi constituída em 02 de janeiro de 2015 , tendo como  objetivo principal a participação em outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na qualidade 
de sócia, acionista ou quotista.  Relacionamento com Auditores Independentes: Com o objetivo de atender às suas premissas de boa governança e evitar conflitos de interesses, a Nampont Holdings S.A.  não contratou, durante o 
exercício de 2015, junto à empresa Cotrim & Associados Auditores Independentes S/C , qualquer outra prestação de serviços, que não o de auditoria externa. 

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2018 e em 31 de Dezembro de 2017 Em Reais
Ativo Notas 31/12/2018 31/12/2017
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa 4 1.426.120  6.548.633 
Total do ativo circulante  1.426.120  6.548.633 
Ativo Não circulante 
Tributos a Compensar 5 424.491  356.281 
Partes Relacionadas 6 158.076.264  140.624.279 
Total do ativo não circulante  158.500.755  140.980.560 
Total do Ativo  159.926.875  147.529.193  

Passivo e Patrimônio Líquido Notas 31/12/2018 31/12/2017
Passivo circulante 
Instituições Financeiras 7 34.837.003  34.279.846 
Obrigações Fiscais 8 102.115  491.892 
Dividendos a Pagar 9 268.775  268.775 
Total  do passivo circulante  35.207.893  35.040.513 
Passivo não circulante 
Instituições Financeiras 7 35.294.924  60.238.232 
Adiantamento Futuro Aumento Capital  88.767.846  51.444.128 
Total do passivo não circulante  124.062.770  111.682.360 
Patrimônio Líquido 
Capital Social 10 300  300 
Reserva Legal 10 60  60 
Reservas de Lucros 10 655.852  805.960 
Total do patrimônio líquido  656.212  806.320 
 Total do passivo e patrimônio líquido   159.926.875  147.529.193 

 Notas 31.12.2018 31.12.2017
(Despesas) receitas operacionais
Gerais e administrativas 11 (145.081) (167.942)
(Déficit) antes das (despesas)
 receitas financeiras  (145.081) (167.942)
Resultado financeiro 12 (5.027) 529.040 
Receitas financeiras  6.836.434  12.900.430 
Despesas financeiras  (6.841.461) (12.371.390)
Lucro antes dos impostos e participações  (150.108) 361.098 
Imposto de renda e contribuição social 13 -  (98.877)
Participações sobre o Lucro  -  (65.632)
Lucro Líquido do exercício   (150.108) 196.589 
Quantidade de Ações   300  300 
Lucro Líquido do Exercício por Ação - R$  (500) 655 

 31.12.2018  31.12.2017 
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício (150.108) 196.589 
Total do Lucro (Prejuízo) Abrangente do Exercício (150.108) 196.589 

Das atividades operacionais 2018 2017
Lucro (Prejuízo)do exercício (150.108) 196.589 
Resultado líquido ajustado (150.108) 196.589 
(Aumento) redução dos ativos operacionais (17.520.196) (16.174.773)
Créditos a receber (68.210) (165.290)
Partes relacionadas (17.451.986) (16.009.483)
Aumento (redução) dos 
 passivos operacionais  36.933.940  37.590.671 
Contas a pagar (389.777) 111.796 
Passivo não Circulante 37.323.717  37.478.875 
Caixa líquido gerado pelas atividades
  operacionais 19.263.636  21.612.487
Atividades de financiamentos
Aumento (redução) de empréstimos de curto prazo 557.157  (2.157.487)
Aumento (redução) de empréstimos 
 de longo prazo (24.943.308) (22.176.271)
Caixa líquido gerado pelas atividades
  de investimentos e (24.386.151) (24.333.758)
Financiamentos 
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais,
de Investimento e de financiamentos  (5.122.514) (2.721.271)
Caixas e equivalentes de caixa
No início do exercício 6.548.633  9.269.904
No final do exercício 1.426.120  6.548.633 
Aumento líquido de caixa
 e equivalentes de caixa (5.122.513) (2.721.271)

 Capital Fundo de Superávit
Conta subscrito reserva do exercício Total
Subscrição capital em 02/01/2017  300  60 609.371  609.731 
Lucro (prejuízo) do exercício - - 262.221  262.221 
Dividendos propostos - - (65.632) (65.632)
Saldos em 31/12/2017  300  60  805.960  806.320 
Lucro (prejuízo) do exercício - - (150.108) (150.108)
Dividendos propostos -  - - -
Saldos em 31/12/2018  300  60  655.852  656.212 

 Demonstração de Resultado Exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 - Em reais 

Demonstração do Resultado Abrangente
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 - Em reais 

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 - Em reais 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios 
Findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 - Em Reais

Notas explicativas às demonstrações contábeis de 31/12/2018

Relatório dos Auditores Independentes

de renda e contribuição social são contabilizadas pelo regime de lucro real 
e foi constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o 
lucro tributável anual excedente a R$ 240. A contribuição social foi calculada 
à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado. 3.7. Reconhecimento de 
receitas: O reconhecimento das receitas e despesas é efetuado em confor-
midade com o regime de competência de exercício. Nossas receitas derivam 
principalmente da atividade de receitas financeiras. 4. Caixa e equivalentes 
de caixa e aplicações financeiras:  2018 2017
(a) Bancos conta movimento 8.569 5.206
Soma 8.569 5.206
(b) Aplicações financeiras
Títulos Bancários - -
Outros 1.417.551 6.543.427
Soma 1.417.551 6.543.427
Total de caixa e equivalentes de caixa 1.426.120 6.548.633
a) Em 31 de dezembro de 2018, o total do saldo de bancos conta movimento 
é de R$ 8.569. b) Recursos aplicados em Títulos Bancários com rendimen-
tos em média 99,9% do CDI. 5. Tributos a recuperar:  2018 2017
Imposto de Renda Retido na fonte (IRRF)
 sobre aplicações financeiras 424.491 356.281
Total Não circulante 424.491 356.281
6. Transações com partes relacionadas: No curso dos negócios da so-
ciedade, os acionistas, realizam operações comerciais e financeiras entre 
si, que incluem, entre outros, contratos e debêntures. Em linhas gerais, to-
dos os termos e condições dos contratos com partes relacionadas estão de 
acordo com os termos e condições que normalmente são praticados em 
contratação com bases comutativas e de mercado, como se a contratação 
ocorresse com uma parte não relacionada à sociedade, exceto com relação 
ao saldo de conta corrente sobre os quais não incidem encargos financeiros.
Os saldos em 31 de dezembro de 2018 são apresentados a seguir:
Ativo 2018 2017
Cristal Administradora (a) 29.567.516 27.072.340
São Paulo Properties S/A (b) 3.777.783 1.247.784
Eral Empresa Recup Ativos (b) 3.994.782 1.064.782
Golf Participações Ltda (a) 120.231.182 111.239.372
Malville Holding S/A 360.000 - 
Sofis Administradora Ltda 145.000 -
Total 158.076.264 140.621.278
(a) Referem-se a contratos sobre os quais incidem juros remuneratórios 
correspondentes a variação acumulada de 100% (cem por cento) das ta-
xas médias diárias dos DI-Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-
grupo”, expressas na forma percentual ao ano, base 252 (duzentos e cin-
qüenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela CETIP, 
acrescida exponencialmente de sobretaxa equivalente a 2,5%(dois inteiros 
e cinqüenta centésimos por cento) ao ano, base 252(duzentos e cinqüenta 
e dois) dias úteis. (b) Referem-se a contrato sobre os quais incidem juros de 
1%(um por cento) ao mês, mais atualização mensal, pelos IGP-M (Índice 
Geral de Preços para o Mercado da Fundação Getúlio Vargas).
 7. Instituições financeiras:
Passivo Circulante:   2018 2017
Debêntures 1,45% a.m. 34.837.003 34.279.846
Total  34.837.003 34.279.846
Passivo Não Circulante
  2018 2017
Debêntures 1,45% a.m. 35.294.923 60.238.232
Total  35.294.923 60.238.232
Em 11 de setembro de 2015 foi assinado o Instrumento Particular de es-
critura da 1ª.emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações, 
da espécie com garantia flutuante e com garantia adicional real e fidejus-
sória, em série única, da Emissora, para distribuição pública com esforços 
restritos de colocação, da Nampont Holdings S.A., entre a Emissora, e a 
Oliveira Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. o valor total 
dos debêntures é de R$ 110.000.000, com prazo de vigência de 1.618 (hum 
mil seiscentos e dezoito) dias contados a partir de 24 de setembro de 2015, 
vencendo-se, portanto, em 28 de fevereiro de 2020. O Valor Unitário das 
Debêntures será amortizado em parcelas anuais e consecutivas, sendo a 
primeira parcela devida em 28 de fevereiro de 2016, no percentual de 4,00% 
sobre o Volume de Emissão, a segunda parcela devida em 28 de fevereiro 
de 2017, no percentual de 17,00% sobre o Volume de Emissão, a terceira 
parcela devida em 28 de fevereiro de 2018, no percentual de 22,00% sobre 
o Volume de Emissão, a quarta parcela devida em 28 de fevereiro de 2019, 
no percentual de 26,5% sobre o Volume de Emissão, e a última parcela 
correspondente ao saldo remanescente do Valor Nominal Unitário das de-
bêntures devida na data de Vencimento. Sobre o Valor Nominal Unitário das 
Debêntures ou seu saldo, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios 
correspondentes à variação acumulada de 100% das taxas médias diárias 

dos DI – Depósitos Interfinanceiros de um dia, “over extra-grupo”, expressas 
na forma percentual ao ano, base 252 dias úteis, calculadas e divulgadas 
diariamente pela CETIP (“Taxa DI”), acrescida exponencialmente de sobre-
taxa equivalente a 2,50% ao ano, base 252 dias úteis (“Sobretaxa” e, em 
conjunto com a Taxa DI, “Remuneração”), calculados de forma exponencial 
e cumulativa pro rata temporis por dias úteis decorridos, desde a Data de 
Integralização ou da data de pagamento da Remuneração imediatamente 
anterior até a data de seu efetivo pagamento. 
8. Obrigações fiscais:  2018 2017
Imposto de renda pessoa jurídica 4.525 225.004
Contribuição social a recolher 39.014 138.554
PIS/COFINS/CSLL a recolher 58.576 128.334
IRRF a recolher - -
Total 102.115 491.892
As obrigações fiscais tratam de passivos de curto prazo calculadas com 
base no lucro líquido do período e tributos retidos na fonte.
9. Dividendos aos acionistas:  2018 2017
Dividendos propostos 268.775 268.775
Total 268.775 268.775
Em 31.12.2018 a Sociedade não procedeu a provisão de dividendos a pagar 
aos acionistas em decorrência de não haver lucro liquido. 10.Patrimônio 
líquido:  Capital social: O capital social da Sociedade, em 31 de dezembro 
de 2018, é de R$ 300,00 (trezentos reais), representado por 300 (trezentas) 
ações, todas ordinárias e nominativas, sem valor nominal, assim distribuí-
das:  2018 2017
Golf Participações Ltda. 150 150
São Paulo Properties S/A. 150 150
Total 300 300
Reserva Legal: Constituída com base em 5% do lucro líquido apurado no 
exercício conforme previsto nos estatutos até atingir 20% do capital social.
Em 31.12.2018 o saldo acumulado é de R$ 60,00. 11. Despesas Operacio-
nais: Despesas Administrativas 2018 2017
Despesas Gerais 839 47.651
Serviços prestados pessoa jurídica 87.971 46.813
Impostos e taxas 55.825 73.124
Outras Despesas 446 354
Total 145.081 167.942
12. Resultado financeiro: Receitas financeiras:  2018 2017
Juros de aplicações financeiras 745.832 1.039.555
Variação monetária ativa 6.090.602 11.860.875
Soma 6.836.434 12.900.430
Despesas financeiras
Tarifas bancárias (750.859) (759.807)
Variação monetária passiva (6.090.602) (11.611.583)
 Soma  (6.841.461) (12.371.390)
Total (receitas – despesas financeiras) (5.027) 529.040
13. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a con-
tribuição social debitados ao resultado do exercício são compostos como 
segue: Lucro antes do Imposto de Renda Pessoa Jurídica
(IRPJ) e da Contribuição Social 2018 2017
  Sobre o Lucro Liquido (CSLL) - 361.098
Imposto de renda e contribuição social
debitados ao resultado - 98.877

Alessandro Poli Veronezi - Diretor Presidente
Dalva Regina de Melo - Contadora CRC1SP136518/O-7

Aos Administradores e Acionistas da Nampont Holdings S/A Opinião: 
Examinamos as demonstrações contábeis da NAMPONT HOLDINGS S/A, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018, e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo 
nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, compreen-
dendo as políticas contábeis significativas. Em nossa opinião, as demons-
trações contábeis acima referidas, quando lidas em conjunto com as notas 
explicativas que as acompanham, apresentam adequadamente, em seus 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Nampont Hol-
dings S/A 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 sociedades anô-
nimas de capital fechado. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida 
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na 
seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a Nampont 
Holdings S/A, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emiti-
das pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que 
a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstra-
ções contábeis e o relatório do auditor. A administração da Nampont 
Holdings S/A é responsável por essas outras informações que compreen-
dem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações 
contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos 
qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em cone-
xão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade 
é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse 
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações con-
tábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, 
aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho re-
alizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administra-

ção somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito.Responsabilidade da administração pelas demonstrações 
contábeis: A administração da Nampont Holdings S/A é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independente-
mente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações 
contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
da Nampont Holdings S/A continuar operando, divulgando, quando apli-
cável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o 
uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a 
não ser que a administração pretenda liquidar a Nampont Holdings S/A 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para 
evitar o encerramento das operações. Responsabilidade do auditor pela 
auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter se-
gurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em con-
junto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não de garantia de 
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e interna-
cionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são 
consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos 

avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executa-
mos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obte-
mos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 

de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou represen-

relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos 

a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das es-
timativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.  

-
tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições 
que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de con-
tinuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para 
as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modi-
ficação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar 

-
mos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações 
contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis repre-
sentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível 

-
ria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entida-
des ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre 
as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção, supervisão 
e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de 
auditoria. Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros 
aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 
nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

 São Paulo, 15 de março de 2019
Cotrim & Associados Auditores Independentes 

CRC n. º 2SP 012.348/0-4
Wilson Carlos Bronze Cotrim - Contador CRC-1SP 096.274/0-9

Edital de Intimação Prazo 30 dias. Proc. 00032 80-06.2019.8.26.0004.  O Dr. Julio Cesar Silva de 
Mendonça Franco, Juiz de Direito da 1º VC do Foro Regional da Lapa  S/P.  Faz Saber a DAY e 
Kabellus Cosméticos Ltda,  que BR Beauty Cosméticos, Comércio, Importação, e Exportação 
Ltda, moveu ua ação de Cumprimento de Sentença, alegando em síntese: foi deferida a sua 
Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 24.490,10, Nos termos do art 513, 
§ 2º, IV, do CPC, uma vez que foi citado na forma do art. 256 da mesma lei, a pagar o valor fixado 
no julgado da ação em epígrafe, no prazo de 15 (quinze) dias." e ciente(s) de que, nos termos da 
decisão,findo o prazo acima fixado, haverá multa e honorários de advogado, ambos de 10% sobre 
o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação 
(artigo 523 e parágrafos,do Código de Processo Civil).Para que produza seus regulares efeitos de 
direito, é expedido o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1013266-15.2015 8.26.0001 O MM. Juiz de Direito 
da 8ªVC,do Foro Regional I-Santana, Estado de SP, Dr.Ademir Modesto de Souza, na forma da Lei, 
etc. Faz Saber a Daiany Palhares, CPF116.644.347-71,que lhe foi proposta uma ação Monitória por 
parte de União Social Camiliana, para cobrança da quantia de R$ 2.716,10(maio/2015),referente ao 
"Contrato de Prestação de Serviços Educacionais", firmado entre as partes. Encontrando-se a ré em 
lugar ignorado, foi determinada a sua Citação,por Edital, para que, no prazo de 15 dias,a fluir dos 20 
dias supra, efetue o pag. do débito, acrescido de 5% de honorários advocatícios, calculados sobre o 
valor da causa, ou caso queira, apresente embargos sob pena de constituição do contrato em título 
executivo judicial.Não sendo contestada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será 
nomeado curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado. na forma da lei.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1014841-46.2015 8.26.0005 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 4ª VC, do Foro Regional V - São Miguel Paulista, Estado de SP, Dr(a). Mário Daccache, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Carlos Antonio Gomes, Brasileiro, (herdeiro de Antonio Odon 
Gomes - R.G. 454.422), que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de 
Momentum Empreend. Imobiliários Ltda, visando o receb. da quantia de R$ 6.409,34 (mês 08/2015) 
- acrescida de juros moratórios, multa e atualização monetária, custas, despesas processuais e 
honorários advocatícios, decorrente de taxas de conservação e melhoramentos relativos à aquisição 
do Lote 20 da Quadra BS do Loteamento Riviera de Santa Cristina II. 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 São Paulo, aos 06 de fevereiro de 2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0216408-93.2011.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 27ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Juliana Nishina de Azevedo, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Kellen Cristina Hoffmann, brasileira, solteira, RG nº 4.512.785-0, CPF/MF 
nº829.954.869-15, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cob. no 
valor de R$31.590,77(nov/2011),referente às taxas de conservação dos lotes 9, 10 da Quadra AZ, e 
lote 12 da Quadra DO, do Empreendimento Terras de Sta Cristina – Gleba - IV. Estando a ré em 
lugar ignorado, foi deferido a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias 
supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na inicial. 
Ficando advertido de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o edital afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais. Dado e passado nesta cidade de SP, aos 24/08/2018.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº1092552-31.2018 .8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC,Estado de SP, Dr. Gustavo Coube de Carvalho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) 
Midianet Comunicação Ltda, CNPJ 09.477.739/0001-63, que lhe foi proposta uma ação de Execu 
ção de Título Extrajudicial por parte de Medic Call Comércio de Produtos Médicos Hospitalares   
Eireli, objetivando o recebimento do valor de R$ 40.900,01, aos cheques devolvidos e não pagos. 
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 pague o débito no prazo de 3 (três) dias ou garantir a 
Execução, sob pena de ser penhorados tantos bens bastem para satisfação da divida, nos termos 
do art. 830, § 3°, do Código de Processo Civil. No caso integral do pagamento de (03) dias, a verba 
honorária será reduzida pela metade (art. 827 do CPC), No prazo para embargos, o executado, 
reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 
em execução, inclusive custas e honorários de Advogado, poderá requerer seja-lhe admitido pagar o 
restante em até 06 parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por 
cento) ao mês (art.916. do CPC). 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº0149209-25.200 9 8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 15ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Fernando Antonio Tasso, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o) Michele Carmona Gruc, RG 333955882, CPF 316.517.928-01, , que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de União Social Camiliana, objetivando o recebimentto da 
quantia de R$11.313,68, referente ao contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre 
as partes. . Encontrando-se a ré em lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por 
Edital, para os atos e termos da ação proposta, ficando advertida que terá o prazo de 15 dias para 
pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital. Não sendo embargada a ação, a ré será considerada revel, caso em que será nomeado 
curador especial. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0114120-33. 2012.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 29ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Laura de Mattos Almeida, na forma 
da Lei, etc. Faz Saber a Tania Aparecida de Almeida (CPF 996.300.018-53),e terceiros interessados 
que, por este Juízo e respectivo cartório, processam-se os autos de Procedimento Sumário que lhes 
move Momentum Empreendimento Imobiliário Ltda,em fase de cumprimento de sentença, encontran 
do-se a executada em lugar incerto e não sabido, foi determinado sua Intimação, por edital, da 
Penhora que recaiu sobre o lote de terreno sob Nº 8, da quadra "JK" do loteamento denominado 
"Terras de Santa Cristina - Gleba III", Situado no Município de Itaí, objeto da matrícula 38.808 do 
Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da Comarca de Avaré/SP,do qual foi nomeada depositária  
a própria executada Sra. Tania Aparecida De Almeida, e advertida de que não poderá abrir mão do 
bem depositado sem expressa autorização deste Juízo, e que terá o prazo de 15 dias, a fluir após o 
prazo supra, para oferecer impugnação à penhora, sob pena de realização das providências 
necessárias à alienação do bem. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 0007038-91.2009 .8.26.0020 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ªVC, do Foro Regional XII - Nossa Senhora do Ó, Estado de SP, Dr(a). Luciane Cristina 
Rodrigues Gadelho, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Juliana Camilo Santos RG Nº 36.167.966-X, 
CPF Nº 325.614.338-54, que União Social Camiliana, ajuizou-lhe ação Monitória no valor de R$ 
8.708,71. Referente ao contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes e 
não foi cumprido. Estando a ré em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 
15 dias, a fluir após os 30 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais. 

CIBRAMACO PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ/MF: 08.422.813/000l-81 - NIRE: 35.300.336.127

Ata de Assembleia Geral Ordinaria Realizada em 15 de Abril de 2019
Data, hora e local: 15 de abril de 2019, às 10:00 horas, na sede social da empresa, na Avenida Conde
Guilherme Prates, n° 382, sala 01 Santa Gertrudes, SP. Convocação: Publicada nos Jornais Diário
de Rio Claro e Diário Oficial do Estado nas edições de 04,05 e 06/04 de 2019, simultaneamente.
Presenças: Comparecimento de 83,335% do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas
apostas no “Livro de Presença de Acionistas”. Mesa: Assumiu a presidência da mesa, a Sra. Maria 
Esther Paraluppi Rodrigues, tendo como secretário, o Sr. Pablo Antonio Lopes de Paula. Ordem 
do dia: a) Tomar as contas dos administradores, deliberar sobre o Balanço Patrimonial e demais 
Demonstrações Financeiras do exercício findo em 31.12.2018, e a publicação das Demonstrações
Financeiras; e b) Eleição da diretoria para o próximo triênio; c) Outros assuntos de interesse social.
Deliberações: Foram aprovadas pela unanimidade dos acionistas presentes com as abstenções legais, 
a) as seguintes matérias: as Contas dos administradores, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações 
Financeiras do exercício findo em 31.12.2018, os quais foram publicados no Diário Oficial do Estado
de São Paulo e no Jornal Empresas & Negócios em 13/04/2019 simultaneamente. b) A reeleição da 
diretoria para o próximo triênio dos seguintes membros: Para o cargo de Diretora Presidente, a Sra.
Maria Esther Paraluppi Rodrigues, brasileira, viúva, empresária, portadora da Cédula de Identidade 
RG n° 10.257.235 SSP/SP, e do CPF/MF n° 114.338.698-10, residente e domiciliada a Rua Campos
Bicudo, n° 140, apartamento 61, Edifício Eden Roc, São Paulo - SP; para o cargo de diretor adjunto, 
o Sr. Marcelo Paraluppi Rodrigues, brasileiro, solteiro, empresário, portador da Cédula de Identidade 
RG n° 28.351.167-9 SSP/SP, e do CPF/MF n° 305.953.778-07, residente e domiciliado na Avenida 
43, n°579, casa 02, Condominío Residencial Villa Scarpa, Cidade Jardim, Rio Claro - SP. A retirada
de pro-labore será definida em reunião própria da diretoria. Declaração de desimpedimento: Os 
diretores ora reeleitos, declaram para os devidos fins que não se encontram incursos em crimes
previstos em Lei que os impeçam de exercerem atividades mercantis. Encerramento: Nada 
mais havendo a ser tratado, e ninguém querendo fazer uso da palavra, deu-se por encerrados os 
trabalhos, lavrando-se a presente ata que, foi lida, aprovada e assinada por todos os presentes.
Santa Gertrudes, 15 de abril de 2019. Maria Esther Paraluppi Rodrigues, Presidente da mesa;
Pablo Antonio Lopes de Paula, secretário da mesa. Acionistas presentes: Maria Esther Paraluppi 
Rodrigues e Marcelo Paraluppi Rodrigues; Diretores eleitos: Maria Esther Paraluppi Rodrigues e 
Marcelo Paraluppi Rodrigues. Confere com o original lavrado em livro próprio. Maria Esther Paraluppi
Rodrigues - Presidente da Mesa. Registrada na JUCESP sob o n° 266.005/19-6 em 16.05.2019.

Nome da Conta Valor
A T I V O 31.035.178,91
ATIVO CIRCULANTE 29.852.100,97
 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 6.786.700,12
  BENS NUMERARIOS 35.700,00
  BANCOS C/MOVIMENTO 21.438,62
  BANCO CONTA APLICAÇÃO 6.729.561,50
 REALIZAVEL 23.065.400,85
  CLIENTES 3.608.847,71
  ESTOQUES 730.814,75
  PROV P/ESTOQUE BAIXA MOVIMENTO -101.963,90
  ADIANTAMENTOS 7.723,34
  ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 152.506,94
  DESPESAS ANTECIPADAS 97.014,97
  VALORES EM GARANTIA/CAUÇÃO 536.410,32
  DEPOSITO JUDICIAL PIS E COFINS 17.194.485,54
  IMPOSTOS A RECUPERAR 839.561,18
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 1.183.077,94
 REALIZAVEL A LONGO PRAZO 765.907,87
  CONTAS A RECEBER INTRA COLIG 430.005,44
  CONTAS A RECEBER AULAS INTRA C 335.902,43
 IMOBILIZADO 417.170,07
  IMOBILIZACOES IMOVEIS 299.281,86
  DEPRECIACOES ACUMULADAS -278.281,86
  IMOBILIZACOES MOVEIS 10.839.200,73
  DEPRECIACOES ACUMULADAS -10.574.812,14
  INTANGIVEL 750.270,90

BERLITZ CENTRO DE IDIOMAS S/A
CNPJ nº 43.343.391/0001-50

Demonstrações Financeiras Encerrada em 31/12/2017
B A L A N Ç O  P A T R I M O N I A L Referência: 31/DEZ/2017 - CONSOLIDADO

Nome da Conta Valor
P A S S I V O 31.035.178,91
PASSIVO CIRCULANTE 25.088.835,24
 PASSIVO CIRCULANTE 25.088.835,24
  FORNECEDORES MERCADORIA 7.111,35
  FORNECEDORES DE SERVIÇOS 141.444,96
  OUTRAS CONTAS A PAGAR 17.077.701,54
  EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 19.155,62
  ADIANTAMENTOS A CLIENTES 4.151.625,04
  OBRIGACOES SOCIAIS 953.965,37
  PROVISÕES 2.446.616,29
  OBRIGACOES TRIBUTARIAS 290.558,05
  CONTAS CORRENTES - SOCIOS 657,02
PASSIVO NÃO CIRCULANTE 26.399.233,24
 OUTRAS EXIGIBILIDADES 26.399.233,24
  CONTAS A PAGAR INTRA COLIGAD 17.719.275,99
  CONTAS A PAGAR ROYALTY 220.095,84
  CONTAS A PAGAR AULAS INTRA COL 2.504.430,08
  ADIANTAMENTOS DIVERSOS 5.955.431,33
PATRIMONIO LIQUIDO -20.452.889,57
 CAPITAL, RESERVAS E LUCROS -20.452.889,57
  CAPITAL SOCIAL 23.364.604,17
  RESERVA DE CAPITAL -62.924,46
  LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS -43.754.569,28

Demontração do Fluxo de Caixa - Metodo Indireto Referência:
01/JAN/2017 até 31/DEZ/2017

Titulo Valor
a) Atividades Operacionais
Prejuízo Líquido -9.186.427,51
(-) Aumento de Clientes -882.298,25
(-) Aumento de Estoques -62.320,42
(-) Aumento de Outros Créditos -1.723.750,09
(+) Diminuição de Despesas Antecipadas 19.895,00
(+) Aumento de Cred. Div. - Ativo não Circulante -318.900,97
(+) Depreciação/Amortização 43.083,85
(+) Diminuição de Fornecedores -59.724,13
(+) Aumento de Obrigações Tributárias 595.794,52
(-) Aumento de Encargos Sociais 407.943,09
(-) Diminuição de Obrigações Diversas -90.027,01
(-) Diminuição de Contas a Pagar -142.737,49
(+) Aumento de Obrigações Div. - Não Circulante 11.688.912,12
(=) Fluxo de Caixa Operacional Líquido 289.442,71
b) Atividades de Investimentos
(+) Diminuição do Ativo Imobilizado 1.216.232,01
(=) Fluxo de Caixa Operacional Líquido 1.216.232,01
c) Atividades de Financiamento
(+) Aumento de Empréstimo/Financiamento CP 19.155,62
(=) Disponibilidades Atividades de Financiamentos 19.155,62
RESULTADO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES
(=) Variação do Caixa no Ano 1.524.830,34
(+) Disponibilidades no Inicio do Período 5.261.869,78
(+) Disponibilidades no Final do Período 6.786.700,12

DEMONSTRACAO DE RESULTADO DO PERIODO
 Referência: 01/JAN/2017 até 31/DEZ/2017

Titulo Valor
RECEITA BRUTA OPERACIONAL 40.079.136,90
  REVENDAS 86.855,37
  PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  39.877.783,28
  EXPORTACOES 114.498,25
DEDUCOES DA RECEITA -1.701.080,28
  (-) PIS S/REVENDAS -1.433,13
  (-) I S S -576.413,63
  (-) PIS S/ SERVIÇOS PRESTADOS -199.186,69
  (-) COFINS S/REVENDAS -6.601,00
  (-) COFINS S/ SERVIÇOS PRESTADOS -917.445,83
RECEITA LIQUIDA OPERACIONAL 38.378.056,62
  RECEITA LIQUIDA MERCADORIAS              78.821,24
  RECEITA LIQUIDA SERVIÇOS      38.184.737,13
  RECEITA LIQUIDA DAS EXPORTACOES            114.498,25
CUSTO OPERACIONAL - 27.310.600,27
  CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS -151.930,67
  CUSTOS DOS SERVICOS PRESTADOS -27.158.669,60
LUCRO BRUTO OPERACIONAL  11.067.456,35
  LUCRO BRUTO MERCADORIAS -73.109,43
  LUCRO BRUTO SERVIÇOS 11.026.067,53
  LUCRO BRUTO DAS EXPORTACOES 114.498,25
DESPESAS OPERACIONAIS - 22.670.311,05
  (-) DESPESAS DE VENDAS -1.362.926,05
  (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS -23.325.626,07
  (-) DESPESAS TRIBUTARIAS -261.180,41
  (+) RECEITAS FINANCEIRAS 587.743,37
  (-) DESPESAS GERAIS -4.456.444,21
  (+) RECEITAS DIVERSAS 6.148.122,32
  R E S U L T A D O O P E R A C I O N A L -11.602.854,70
  (+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 2.416.427,19
RESULTADO ANTES DO IRPJ E CSLL -9.186.427,51
LUCRO OU (PREJUIZO) DO EXERCÍCIO -9.186.427,51

 DOC SER CONTABILIDADE SS
 Contador(a): MARCIO LERIO DA SILVA

 CPF: 275.403.788-83 -  CRC: 1SP240313/0-9
ANA LUIZA JESSOUROUN PURCHIO - CPF: 220.443.628-30

1. Contexto Operacional – Informações Gerais: A Berlitz Escola de
Idiomas S.A. é uma sociedade de Capital Aberto, constituída em 08/09/
1997 de acordo com as leis brasileiras, domiciliada na Av. Angélica, 1085 -
Higienópolis, São Paulo/SP. A empresa tem como objeto social a prestação
de serviços a terceiros no ramo de instruções de Idiomas, traduções e a
comercialização de obras didáticas, cientificas, literárias e Treinamentos
em Idiomas. 2. Declaração de Conformidade: As Demonstrações Contábeis
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil
e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).  A
moeda funcional da entidade é o Real (R$). Todos os valores apresentados
nestas demonstrações contábeis estão expressos em reais com centavos
suprimidos, exceto quando indicado de outra forma. 3. Principais práticas
Contábeis: A entidade reconhece um ativo ou um passivo financeiro somente
quando torna-se parte das disposições contratuais do instrumento. Os
ativos ou passivos financeiros básicos são reconhecidos pelo custo da
operação, a menos que o acordo constitua, de fato, uma transação financeira.
A entidade desconhece um passivo um passivo financeiro (ou parte do
passivo financeiro) apenas quando ele é extinto - ou seja, quando a
obrigação especificada no contrato é cumprida, cancelada ou expira. 4.
Contas a Receber: As contas a receber de clientes são registradas pelo
valor faturado seguindo o regime de competência. 5. Estoque: Os estoques
foram avaliados pelo custo médio ponderado, pela própria empresa. 6.
Imobilizado: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo, menos a
depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao
valor recuperável, de acordo com a legislação do IR. 7. Intangível: Ativos
intangíveis consistem em software de computador adquirido, reconhecido
pelo custo, menos a depreciação acumulada. 8. Fornecedores: As contas

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2017

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO (Valores em Reais)
Capital Realizado Atualizado Reservas de Capital                      Reservas de Reavaliação

Capital Subscrito Ações em Tesouraria Reservas de Lucros Prejuízos Acumulados Total
SALDO INICIAL 01/01/2017 23.364.604,17 -62.924,46 0,00 - 34.568.141,77 -11.266.462,06
Prejuízo Líquido do Exercício 0,00 0,00 0,00 -  9.186.427,51 - 9.186.427,51
Saldo em 31/12/2017  23.364.604,17 -62.924,46 0,00 - 43.754.569,28 -20.452.889,57

a pagar de fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que
formam adquiridos no curso normal das atividades, sendo reconhecidas ao
valor da fatura ou do contrato correspondente. As referidas contas a pagar
são classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no
período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas
no passivo não circulante. 9. Patrimônio Liquido: Representa o acréscimo
dos Lucros/Prejuízos apurados, anualmente desde sua constituição, após
distribuição aos sócios. 10. Sumário das Principais Práticas Contábeis:
a) Determinação de resultado: O resultado é apurado em obediência ao
regime de competência do exercício. b) Caixa e Equivalente de Caixa:
correspondem aos valores de caixa, depósitos bancários de livre
movimentação e investimentos temporários que possam ser sacados a
qualquer momento com riscos insignificativos de alterações de valor. c)
Provisão para Devedores Duvidosos: Refere-se a valores com atrasos de
120 dias, política conservadora adotada pela empresa. d) O saldo acumulado
na conta de Empresas Coligadas é registrado no exigível a longo prazo e
são reconhecidas contabilmente pelo valor justo com a taxa efetiva do
dólar mensal estabelecido pelo Banco Central do Brasil, essas obrigações
são devidamente registradas no Bacen; 11. Capital Social: O Capital social
esta representado por R$ 23.364.604,17 (vinte e três milhões, trezentos e
sessenta e quatro mil seiscentos e quatro reais e dezessete centavos),
com emissão de 600.000 (seiscentas mil) novas ações cada uma no valor
de R$ 20,00. 12. Alteração de Contador Responsável: Em 01/08/2017 a
entidade realizou a transferência das responsabilidades contábeis para a
Doc Ser Contabilidade SS. 13. Regime de Tributação: O regime de tributação
da empresa é o de Lucro Real, onde a base de cálculo para o IRPJ e CSLL
é o lucro contábil obtido. Marcio Lério da Silva.CRC 1SP240313/O-9- Contador

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1069522-35. 2016.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 18ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Rodrigo Ramos, na forma da Lei, etc. 
Faz Saber a Tilde Andrade do Nascimento CPF Nº 213.468.078-41 e Tatiana Andrade Marcondes, 
CPF Nº 276.467.748-04, representantes do Espólio de Pedro Targino Do Nascimento RG Nº 
5.944.718, CPF/MF Nº 579.665.758-53 que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, 
ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 31.357,05 referente às taxas de conservação e 
melhoramentos do lote 05 e 07, da Quadra IX, do Loteamento Ninho Verde II, atualmente 
denominado Ninho Verde II Eco Residence Riviera de Sta Cristina XIII. Estando as rés em lugar 
ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, 
contestem a ação sob pena de ser tido como verdadeiros os fatos alegados na inicial. Ficando 
advertidas de que será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por 
extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Proc Nº 1075279-15.2013.8.26.0100. Respeitado o 
entendimento da parte exequente, considerando que a executada foi citada por edital na fase de 
conhecimento e foi revel, sendo representada por curador especial, sua intimação para a cumprir a 
sentença deverá ser realizada na forma do art. 513, §2º, IV do CPC, servindo a presente decisão 
como edital. Este Juízo Faz Saber a Juliana Cristine  Brocco, domiciliada em local incerto e não 
sabido, que por este Juízo tramita uma ação monitória em fase de Cumprimento de Sentença, 
movida por União Social Camiliana. Encontrando-se a parte executada em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua Intimação por Edital, para 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 8.867,40 (referente a março/2019), devidamente atualizada e acrescida das 
custas finais, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários advocatícios de 10% 
(artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica ciente ainda que, nos termos do artigo 
525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima indicado sem o pagamento 
voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias úteis para que a parte 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. O presente edital tem o prazo de 20 dias..

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0008410-87. 2013.8.26.0003 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 5ªVC, do Foro Regional III-Jabaquara, Estado de SP, Dr(a). Camila Sani Pereira Quinzani, 
na forma da Lei, etc.Faz Saber a Sergio Takata, RG Nº 12107984, CPF Nº 036.780.578-29 que 
Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
15.969,17 referente a taxa de conservação do lote 4, da Quadra BR, do Loteamento Thermas de 
Santa Barbará I. Estando o réu em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 
15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os 
fatos alegados na inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de 
revelia. Será o edital afixado e publicado na forma da lei.Nada Mais. 

1ª VC – Reg. Santana. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0017943-
47.2011.8.26.0001 O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional I - Santana, 
Estado de São Paulo, Dr(a). Ariane de Fátima Alves Dias Paukoski Simoni, na forma da Lei, etc. 
FAZ SABER a(o) HENRIQUE DE OLIVEIRA SOUZA, Brasileiro, CPF 032.754.799-54, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Sumário por parte de Conjunto Habitacional dos 
Eucalíptos, objetivando o recebimento da quantia de R$ 21.843,13 (abril/2011), oriundos das cotas 
condominiais inadimplidas e demais encargos, referente ao apartamento 14, bloco E, integrante do 
Conjunto Habitacional dos Eucaliptos. 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 São Paulo, aos 06 de março de 2019. 

28ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0071502-
63.2018.8.26.0100. A MMª Juíza de Direito da 28ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São 
Paulo, Dra. Leticia Antunes Tavares, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a JULIANA DA COSTA 
MANZANO AGUIAR, CPF. 288.647.748-66, que AMC Serviços Educacionais LTDA, ajuizou-lhe uma 
ação monitória que foi julgada procedente, ora em fase de Cumprimento de Sentença, condenando-
a ao pagamento de R$ 39.688,57 (valor em setembro/2018). Estando a executada em lugar ignorado, foi 
determinada a sua intimação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, efetue o 
pagamento do débito atualizado, sob pena de incidência de multa de 10%, e de honorários advocatícios 
de 10%, com expedição de mandado de penhora e avaliação, nos termos do art. 523 do CPC, ficando 
ADVERTIDA, independentemente de nova intimação, que terá 15 dias a fluir após os 20 dias supra, para 
oferecer impugnação. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. 

3ª VC – Regional Pinheiros. EDITAL DE INTIMAÇÃO. PRAZO: 20 DIAS. PROC. Nº 0001862-
12.2019.8.26.0011. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara Cível, do Foro Regional XI - Pinheiros/SP, 
Dr(a). Rosana Moreno Santiso, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a LEANDRO SOARES (CPF. 
278.817.978-27), que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada por FIEO Fundação 
Instituto de Ensino para Osasco - UNIFIEO, foi determinada, nos termos do art. 513, §2º, IV do CPC, 
sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do 
presente edital, pague a quantia de R$ 29.999,21 (valor em 28/02/2019), 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 ADVERTIDO, 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 o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. 

4ª VC – Reg. Itaquera. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO Nº 0004157-
34.2019.8.26.0007. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 4ª Vara Cível, do Foro Regional VII - Itaquera, Estado 
de São Paulo, Dr(a). Jurandir de Abreu Júnior, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) SIMONE DE 
CASSIA SPILBORGHS, Brasileiro, CPF 358.028.378-29, com endereço desconhecido, que por este 
Juízo, tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por AMC SERVIÇOS 
EDUCACIONAIS LTDA, CNPJ 43.045.772/0001-52. Encontrando-se o réu em lugar incerto e não 
sabido, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, foi determinada a sua INTIMAÇÃO por EDITAL, 
para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, que fluirá após o decurso do prazo do presente edital, 
pague a quantia de R$ 20.423,59, devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor 
do débito e honorários advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do Código de Processo Civil). Fica 
ciente, ainda, que nos termos do artigo 525 do Código de Processo Civil, transcorrido o período acima 
indicado sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias úteis para que o executado, 
independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Será 
o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta 
cidade de São Paulo, aos 27 de março de 2019. 

netjen@netjen.com.br
www.netjen.com.br
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