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Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1010338-48. 2016.8.26.0004 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 3ªVC, do Foro Regional IV - Lapa, Estado de SP, Dr(a). Adriana Genin Fiore Basso, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Abilio Luiz Ferreira, RG Nº 303.107.SE, CPF Nº 151.165.815-00, 
que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 
25.424,68 (agosto/2016). Referente às da taxa de conservação e Melhoramentos do lote 01, da 
Quadra LU, do Loteamento Terras de Sta Cristina II (atualmente denominado Riviera de Sta Cristina 
II). Estando o réu em lugar ignorado, foi deferido 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1031112-71. 2017.8.26.0002 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 9ª VC, do Foro Regional II - Santo Amaro, Estado de SP, Dr(a). Anderson Cortez Mendes, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a Benedito Cruz de Souza, RG Nº 19894524, CPF Nº 104.956.288-
75, que Momentum Empreendimentos Imobiliarios Ltda, ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de 
R$ 2.465,54. referente às da taxa de conservação do lote 12, da Quadra EO, do Loteamento Terras 
de Santa Cristina – Gleba I (atualmente denominado Riviera de Santa Cristina I). Estando o reu 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 22/03/2019.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1041583-12. 2018.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 38ª VC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Carolina de Figueiredo Dorlhiac 
Nogueira, na forma da Lei, etc. Faz Saber a Jandissa Monteiro dos Santos, CPF: 404.950.648-31, 
RG Nº 52532320 que Sociedade Beneficente São Camilo lhe ajuizou ação de Cobrança para 
recebimento da quantia de R$ 3.309,73, referente as despesas hospitalares. Estando a Ré em lugar 
ignorado, foi deferida sua citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após os 30 dias supra, 
pague o débito ou embargue a ação, Ficando advertido 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. 
Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 25 de fevereiro de 2019. 

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1009263-30. 2018.8.26.0577 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 6ª VC, do Foro de São José dos Campos, Estado de SP, Dr(a). Alessandro de Souza 
Lima, na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) João Batista De Carvalho Filho, Brasileiro, CPF 201.968  
168-40, com endereço à Rua Paraibuna, 295, Jardim Sao Dimas, CEP 12245-020, São José dos 
Campos-SP,que lhe foi proposta uma ação de Monitória por parte de Abdo Carim Khaled Ghandour 
no valor de R$ 2.987,08, Referente ao cheque de Nº 000001 devolvido e não pago. 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 José dos Campos, aos 09 de maio de 2019. 

Edital de Citação Prazo 20 dias. Proc:0238513-40.2006.8.26.0100. A Drª.Adriana Sachsida Garcia, 
Juíza de direito da 34ª VC do Foro da Capital/SP. Faz Saber a Marcelo Rossi Arcas, CPF: 082.356. 
208-55 que lhes foi proposta ação Sumário, requerida por Sociedade Beneficente São Camilo, 
objetivando o recebimento da quantia de R$ 826,92, referente à prestação de serviços médico-
hospitalares. Considerando que o requerente encontra-se em lugar ignorado, fica o mesmo, por 
meio do presente edital Citado para os termos e atos da ação proposta. Ficando Advertido de que 
terá o prazo de 15 dias para pagar a quantia reclamada ou oferecer embargos. Não sendo contesta 
da 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.  

Edital de Citação Prazo de 20 dias. Processo Nº 1027891-43. 2017.8.26.0564 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 2ª VC, do Foro de São Bernardo do Campo, Estado de SP, Dr(a). Mauricio Tini Garcia, na 
forma da Lei, etc. Faz Saber a(o)Sandra Sato Zanini, Brasileiro, CPF 183.739.658-23,com endereço 
à Rua dos Vianas, 88, Baeta Neves, CEP 09760-000, São Bernardo do Campo-SP, que lhe foi 
proposta uma ação de Procedimento Comum Cível por parte de Momentum Empreendimentos 
Imobiliários Ltda, alegando em síntese: ajuizou-lhe ação de Cobrança no valor de R$ 2.424,38. 
referente às da taxa de conservação do empreendimento e o rateio aos melhoramentos neles 
implementados do lote 02, da Quadra MB, do Loteamento Ninho Verde - Gleba ll (atualmente 
denominado Ninho Verde ll Eco Residence). 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 20 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  

Esek EmpreendimentosImobiliários SPE S/A - CNPJ/MF 23.494.367/0001-04 - NIRE 3530048734-6
Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 12/04/19

Aos 12/04/19, às 16:30 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa. Presidente: André Ferreira de Abreu Pereira; 
Secretário: Alexandre Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações. 1. Aprovar as demonstrações financeiras e o parecer dos 
auditores independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18, nos termos em que foram previamente 
entregues aos acionistas e publicados no DOESP (página 3) e no Empresas e Negócios (página 9), em edição de 09/04/19, 
e devidamente registrados na JUCESP. 2. Não distribuir dividendos, tendo em vista que a Companhia não auferiu lucro 
no exercício social encerrado em 31/12/18. 3. Aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, 
para mandato de um ano, a encerra na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras 
do exercício social findo em 31/12/19: a) André Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF n° 283.724.328-05, para cargo de 
Diretor Presidente; b) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/MF nº 203.898.928/15, para o cargo de Diretor Sem designação 
específica; c) Dario de Abreu Pereira Neto, CPF/MF nº 114.774.128/08, para o cargo de Diretor Sem designação específica; 
3.1. Os Diretores ora reeleitos estão impedidos, por lei especial, de exercerem administração da sociedade. Encerramento. 
Nada mais. São Paulo, 12/04/19. Jucesp nº 265.990/19-1 em 16/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Gilbeá SPE Empreendimentos Imobiliários S.A.
CNPJ/ME nº 12.954.711/0001-84 - NIRE 35.300.414.055 - Ata de Reunião do Conselho de Administração

Aos 24/04/2019, às 11 hs, na sede, com a totalidade dos membros do Conselho da Administração. Mesa: Presidente: Alexandre Ferreira 
de Abreu Pereira; e Secretário: André Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações: Os Conselheiros deliberaram por unanimidade, sem 
quaisquer ressalvas e restrições, nos termos do Artigo 19 do Estatuto Social da Companhia, para garantir o pagamento integral dos cré-
ditos imobiliários oriundos do Instrumento Particular de Escritura da 1ª Emissão de Debêntures, em Série Única, para Colocação Privada, 
Não Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, da Tellus III Holding S/A Company (CNPJ/ME nº 14.119.418/0001-27) 
(“Escritura” “Emissão de Debêntures”, “Créditos Imobiliários” e “Tellus”, respectivamente) e o cumprimento das obrigações estabelecidas 
nos contratos que forem firmados para fins da vinculação da Emissão de Debêntures à operação de distribuição pública de Certificados 
de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) da Habitasec Securitizadora S.A. (CNPJ/ME nº 09.304.427/0001-58) (“Securitizadora” e “Operação 
Estruturada” respectivamente), de acordo com os termos e condições do “Termo de Securitização de Créditos Imobiliários da 143ª Série 
da 1ª Emissão da Habitasec Securitizadora S.A.”, a ser celebrado entre a Securitizadora e a Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e 
Valores Imobiliários, na qualidade de agente fiduciário dos CRI: (a) aprovar a cessão fiduciária, pela Companhia, dos créditos oriundos (i) 
do Contrato de Locação de Imóvel Não Residencial celebrado em 06/06/2018 (“Contrato de Locação”), por meio do qual a Companhia 
locou à Mogiana Alimentos S.A. (CNPJ/ME nº 45.710.423/0001-33) (“Mogiana”) a área bruta de 21.155 m² relativa aos Módulos 1 a 
5 (Galpão A) do Condomínio Multi Modal Campinas, situado na Rodovia Anhanguera (SP-330), Km 87, no Município de Campinas/
SP, integrante da área maior descrita e caracterizada na Matrícula nº 183.535 do 3º Registro de Imóveis de Campinas – SP (“Imóvel”); 
e (ii) dos futuros contratos de locação da parte ainda não locada do Imóvel (“Área Remanescente Locável”), incluindo todos e quaisquer 
direitos, privilégios, preferências, prerrogativas e ações relacionados aos direitos creditórios, bem como toda e qualquer receita, multa e 
demais encargos de mora, penalidade e/ou indenização devidas à Companhia; (b) a outorga, pela Companhia, de alienação fiduciária do 
Imóvel; e (c) autorizar a Diretoria da Companhia a realizar todos os atos complementares necessários ao cumprimento do que ora ficou 
resolvido e do que mais seja determinado pelas leis que regem a matéria. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 24/04/2019. Jucesp nº 
252.765/19-9 em 09/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

HSBX Bauru Empreendimentos S/A - CNPJ/MF 67.760.702/0001-44 - NIRE: 35.300.133.692
Ata da Assembléia Geral Ordinária realizada no dia 17/04/19

Aos 17/04/19, às 13 hs, na sede social. Publicações: Aviso Aos Acionistas: Em cumprimento ao artigo 133 da Lei nº 6.404/76, o 
Aviso aos Acionistas foi publicado nos jornais, Diário Oficial Empresarial e Jornal “Empresas & Negócios” nos dias 8, 9 e 10/03/19. 
Edital de Convocação: Edital de convocação, publicado nos Jornais,” Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no Jornal “Empresas 
& Negócios”, nos dias 8, 9 e 10/04/19. Quórum: Acionistas presentes, representando a maioria do capital social votante. Composição 
da Mesa: Sérgio Eduardo Petrasso Correa - Presidente; Luiz Eduardo Paz Souza - Secretario. Deliberações: 1) Sem reservas, as 
contas dos administradores e as demonstrações financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/18, mantido o mesmo capital 
social. 2) Foi eleito para o cargo de Diretor Presidente da companhia, para exercer o mandato de 03, o Henry Maksoud Neto. 3) O 
Diretor Presidente declara neste ato estar totalmente desimpedido, nos termos do artigo 147, da Lei nº 6.404/76 para o exercício de 
suas funções, consignando que a declaração de desimpedimento está arquivada na sede da companhia. 4) Ficará vago um cargo de 
Diretor, até posterior deliberação ou até a realização da próxima assembleia geral, em razão de não estar presente à esta assembleia 
nenhum outro acionista pessoa física. 5) Foi fixada a remuneração do Diretor Presidente em R$ 8.000,00 reais anuais. 6) Demonstrações 
Financeiras: Os acionistas presentes aprovam por unanimidade de votos e requerem com fundamento no artigo 294, inciso II da Lei 
6.404/76 o arquivamento dos seguintes documentos em cópias autenticadas, sendo certo que referidos documentos fazem parte 
integrante da presente ata: I- Balanços Patrimoniais, Demonstrações do resultado, Demonstrações das mutações do patrimônio líquido, 
Demonstrações dos fluxos de caixa e Parecer dos Auditores Independentes. 7) Outros assuntos de interesse da sociedade. Foi colocada 
em votação pelos presentes, a proposta de locação do imóvel de propriedade da companhia, com as seguintes condições comerciais 
A) Locador: 2S Soluções e Software Ltda, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.791.050/0001-74, com endereço na Rua Adolpho José 
Pereira nº 165, Bairro: Jardim Infante. B) Prazo do Contrato de Locação: 120 meses. C) Carência: 60 meses. D) Valor do aluguel pós 
carência: R$ 5.000,00 reais. E) Após análise da proposta de locação do imóvel , os acionistas presentes recusaram a referida proposta, 
por não atender no momento, os interesses comerciais da companhia. 8) Encerramento: Como não havia mais nenhum assunto a tratar 
e ninguém pediu a palavra, o Presidente da Mesa encerrou os trabalhos às 15 hs, determinando a lavratura da presente ata, que lida e 
aprovada, passou a ser assinada pelos presentes. Jucesp nº 309.267/19-5 em 06/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S/A - CNPJ/MF 22.348.203/0001-06 - NIRE 35.300.48629-3
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24/04/19

Aos 24/04/19, às 11 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Arthur 
José de Abreu Pereira e secretariados pelo Sr. André Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações: 1. Autorizam a Companhia 
na contratação de empréstimo através de Crédito Imobiliário - Plano Empresário junto ao Banco Itaú Unibanco S/A refe-
rente a obra do Condomínio River One localizada à Rua Gerivatiba nº 207, no bairro do Butantã, em SP/SP no valor de 
R$80.000.000,00. 2. Autorizam a Companhia dar em garantia através de hipoteca o imóvel situado à Rua Gerivatiba nº 
207, Butantã, matrícula nº 241.644 do 18º Oficial de Registro de Imóveis da Capital. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 
24/04/19. Jucesp nº 252.766/19-2 em 09/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Meribaspe Empreendimentos Imobiliários SPE S/A
CNPJ/MF 22.348.203/0001-06 - NIRE 3530048629-3

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 12/04/19
Aos 12/04/19, às 15:30 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa. Presidente: André Ferreira de Abreu Pereira; 
Secretário: Arthur José de Abreu Pereira. Deliberações. 1. Aprovar as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores 
independentes referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18, nos termos em que foram previamente entregues 
aos acionistas e publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo (página 77) e no Empresas e Negócios (página 
11), em edição de 09/04/19, e devidamente registrados na Junta Comercial de São Paulo - JUCESP. 2. Não distribuir 
dividendos, tendo em vista que a Companhia não auferiu lucro no exercício social encerrado em 31/12/18.3. Aprovar a 
reeleição dos seguintes membros da Diretoria da Companhia, para mandato de um ano, a encerra na Assembleia Geral 
Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/19: a) André Ferreira de 
Abreu Pereira, CPF/MF n° 283.724.328-05, para cargo de Diretor Presidente; b) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/
MF nº 203.898.928/15, para o cargo de Diretor Sem designação específica; c) Dario de Abreu Pereira Neto, CPF/MF nº 
114.774.128/08, para o cargo de Diretor Sem designação específica; 3.1. Os Diretores ora reeleitos tomaram posse de seus 
respectivos cargos, mediante assinatura dos termos de posse lavrados no livro de registro de ata de reuniões da Diretoria 
da Companhia, declarando nos termos e para os fins do artigo 147, §1º da Lei nº 6.404/76, não estarem impedidos, por 
lei especial, de exercer as atividades empresariais ou a administração de sociedades empresárias. Encerramento. Nada 
mais. São Paulo, 12/04/19. Jucesp nº 244.627/19-8 em 07/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Meribaspe II Empreendimentos Imobiliários SPE S/A
CNPJ/MF nº 26.219.544/0001-32 - NIRE 3530049856-9

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 12/04/19
Aos 12/04/19, às 17hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa. Presidente: André Ferreira de Abreu Pereira; Secretário: Ale-
xandre Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações. 1. Aprovar as demonstrações financeiras e o parecer dos auditores independentes 
referentes ao exercício social encerrado em 31/12/18, nos termos em que foram previamente entregues aos acionistas e publicados no 
DOESP (página 60) e no Empresas e Negócios (página 12), em edição de 09/04/19, e devidamente registrados na JUCESP. 2. Não distri-
buir dividendos, tendo em vista que a Companhia não auferiu lucro no exercício social encerrado em 31/12/18. 3. Aprovar a reeleição dos 
seguintes membros da Diretoria da Companhia, para mandato de um ano, a encerra na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre 
as demonstrações financeiras do exercício social findo em 31/12/19: a) André Ferreira de Abreu Pereira, CPF/MF n° 283.724.328-05, 
para cargo de Diretor Presidente; b) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/MF nº 203.898.928/15, para o cargo de Diretor Sem designação 
específica; c) Dario de Abreu Pereira Neto, CPF/MF nº 114.774.128/08, para o cargo de Diretor Sem designação específica; 3.1. Os Di-
retores ora reeleitos tomaram posse de seus respectivos cargos, mediante assinatura dos termos de posse lavrados no livro de registro de 
ata de reuniões da Diretoria da Companhia, cujas cópias constam do Anexo I a presente, declarando nos termos e para os fins do artigo 
147, §1º da Lei nº 6.404/76, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer as atividades empresariais ou a administração de socieda-
des. Encerramento. Nada mais. São Paulo, 12/04/19. Jucesp nº 284.098/19-0 em 24/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Refedin SPE Empreendimentos Imobiliários S.A. - CNPJ nº 16.644.735/0001-98 - NIRE 3530048867-9
Ata da Assembleia Geral Ordinária realizada em 12/04/19

Aos 12/04/19, às 15 hs, na sede da Companhia. Publicações: O relatório da administração, as demonstrações financeiras acompanhadas 
das respectivas notas explicativas e o parecer da Ernst & Young Auditores Independentes S.S, empresa de auditoria independente contratada 
pela Companhia, foram publicados no Diário Oficial do Estado de São Paulo, na edição de 09/04/19, página 63, e no Jornal “Empresas & 
Negócios”, na edição de 09 de abril de 2019, página 10, nos termos do artigo 133 da Lei n.º 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). Presença. Presentes os Acionistas que representam a totalidade do capital social da Companhia. 
Mesa. Arthur José de Abreu Pereira - Presidente; André Ferreira de Abreu Pereira - Secretário. Deliberações. 1. Aprovar, as demonstrações 
financeiras da Companhia, e o parecer dos auditores independentes relativos ao exercício social encerrado em 31/12/18. 2. Consignar que, 
nos termos da proposta da Diretoria sobre a destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/18, 
a Companhia apurou prejuízo líquido no exercício social encerrado em 31/12/18, de forma que as ações de emissão da Companhia não 
farão jus ao recebimento de quaisquer dividendos ou juros sobre capital próprio. 3. Aprovar a reeleição dos seguintes membros da Diretoria 
da Companhia, para mandato de 3 anos, a encerra na Assembleia Geral Ordinária que deliberar sobre as demonstrações financeiras do 
exercício social findo em 31/12/21: a) Arthur José de Abreu Pereira, CPF/MF nº 203.898.928-15; b) André Ferreira de Abreu Pereira, CPF/
MF nº 283.724.328-05; e c) Narciso Manuel Afonso Marques da Silva, CPF/MF nº 673.827.708-34. 3.1. Os Diretores ora reeleitos tomaram 
posse de seus respectivos cargos, mediante assinatura dos termos de posse lavrados no livro de registro de ata de reuniões da Diretoria da 
Companhia, declarando nos termos e para os fins do artigo 147, §1º da Lei nº 6.404/76, não estarem impedidos, por lei especial, de exercer 
as atividades empresariais ou a administração de sociedades empresárias. Encerramento: Nada mais. São Paulo, 12/04/19. Jucesp nº 
245.743/19-4 em 08/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Tellus IV Participações S.A.
CNPJ/MF nº. 23.160.321/0001-59 - NIRE 3530048506-8

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16/04/19
Aos 16/04/19, às 11 hs, na sede, com a totalidade do capital social. Mesa: Presidente: Arthur José de Abreu Pereira; Secre-
tário: André Ferreira de Abreu Pereira. Deliberações: Colocada a matéria em discussão, os acionistas presentes, por unani-
midade de votos e sem quaisquer restrições, deliberaram o quanto segue: A Companhia está autorizada a conceder aval, na 
qualidade de devedora solidária das obrigações assumidas pela BRZ Pantheon Investimentos Imobiliários Ltda., em favor do 
Itaú Unibanco S.A., na CCB, obrigando-se, em caráter irrevogável e irretratável, nos exatos termos previstos na CCB. A Com-
panhia fica, desde já, autorizada a assinar a CCB na condição de avalista, co-obrigada, e solidariamente responsável com 
BRZ Pantheon Investimentos Imobiliários Ltda., por todas as obrigações assumidas na CCB, e firmar eventuais aditamentos 
à CCB que se façam necessários Encerramento: Nada mais. São Paulo, 16/04/19. Jucesp nº 243.090/19-5 em 03/05/2019.

www.zukerman.com.br (11) 2184-0900INFORMAÇÕES:

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Angélica, 1.996, 6º andar, Higienópolis, São Paulo/SP

PRESENCIAL E ON-LINE

1º LEILÃO: 25/06/2019  - 10:10h  -  2º LEILÃO: 27/06/2019  - 10:10h

EDITAL DE LEILÃO
Fábio Zukerman

Presencial e Onli-
ne IMÓVEL: Apartamento nº 241

DATA DOS LEILÕES  1º Leilão: dia 25/06/2019, às 10:10 horas, e 2º Leilão dia 27/06/2019, às 10:10 horas. 
LOCAL: Av. Angélica, 1.996, 3º andar, Conjunto 308, Higienópolis, São Paulo/SP. DEVEDOR FIDUCIANTE
FELIPE BITTENCOURT DE OLIVEIRA, 

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

DOS VALORES 1º leilão: R$ 
822.434,02 (oitocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e dois centavos) 2º leilão: R$ 
505.275,53 (quinhentos e cinco mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos), calcula

COMISSÃO DO LEILOEIRO: 

DO LEILÃO ONLINE:

OBSERVAÇÕES:

  da 
. O arrematante será responsável por realizar a devida 

due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas 
neste edital.

A mera existência de ação judicial ou decisão 
judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrematação.

Albatross Corretora de Câmbio e Valores S.A.
CNPJ Nº 05.452.073/0001-38 - NIRE 35300381378

Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária em 10.04.2019
Data: 10/04/2019, às 10:00 horas. Local: Sede social, na Avenida Paulista, nº 1.439 - 1º
andar - conjunto 14 - Bela Vista - São Paulo-SP. Presença: Totalidade dos Acionistas.
Mesa: Presidente: David Botelho Sancho, Secretário: Fabrício Botelho Sancho. Delibera-
ções: Após os esclarecimentos de que os documentos mencionados no item “1” da ordem
do dia haviam sido publicados no “Diário Oficial do Estado de São Paulo” e no jornal
“Empresas e Negócios”, edições de 29.03.2019, os acionistas por unanimidade de votos
deliberaram o seguinte: 1. Aprovar, sem ressalvas, todos os documentos mencionados no
item “1” da ordem do dia; 2. Aprovar a destinação do lucro líquido do exercício
findo no montante de R$ 300.566,32, a saber: - Reserva Especiais de Lucros - Outras:
R$ 187.566,32; - Juros sobre o capital próprio: R$ 113.000,00;  Total: R$ 300.566,32.
2.1. Referendar a distribuição de Juros sobre o Capital Próprio, aos acionistas, aprova-
da em reunião da Diretoria em 28.12.2018 devidamente arquivada na JUCESP, em
Sessão de 24.01.2019, sob nº 55.346/19-4, no montante de R$ 113.000,00. Encerra-
mento: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou suspensos os trabalhos
pelo tempo necessário à lavratura desta ata em livro próprio, a qual foi lida, aprovada
e por todos assinada. São Paulo, 10 de abril de 2019. Assinaturas: Presidente: David
Botelho Sancho. Secretário: Fabrício Botelho Sancho. Acionistas: Hold Participações
S.A., representada por seus diretores Srs. David Botelho Sancho; Fabrício Botelho
Sancho; e Philipe Botelho Sancho. A presente é cópia fiel da ata lavrada em livro pró-
prio. David Botelho Sancho - Presidente, Fabrício Botelho Sancho - Secretário.
JUCESP nº 245.307/19-9 em 08.05.2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

NCVP Participações Societárias S/A
C.N.P.J. nº 07.278.168/0001-02 - N.I.R.E.: 35.300.321.812
Extrato da Ata da Assembleia Geral Extraordinária

Aos 30 de abril de 2019, às 9:00 horas, no edifício da sede social da Companhia. Presenças: Totalidade. Mesa: Presidente: Sr. Alessandro Deodato; Secretário:
Sr. Marcelo Luis Santilli. Resumo das Deliberações: A Assembleia Geral Extraordinária, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, (a) aprovou a
destituição do Sr. Ricardo da Cruz Barreto, RG nº 11.406.338-2 SSP/SP, CPF sob o nº 134.827.478-65, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de
São Paulo, com endereço comercial nesse mesmo município, do cargo de Diretor sem designação específica da Companhia; e, (b) elegeu o Sr. Marcel Dorf, 
RG nº 10152621-8 DIC/RJ, inscrito no CPF sob o nº 043.418.207-96, residente e domiciliado na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, com endereço
comercial nesse mesmo município, para o cargo de Diretor sem designação específica da Companhia, com mandato que estender-se-á até 30/03/2021; 
(c) consignou que, em decorrência da deliberação acima, a Diretoria Executiva da Companhia fica assim composta: (c.1) Diretor Presidente: Alessandra 
Deodato, com mandato até 30/03/2021; (c.2) Diretor Vice-Presidente: Emmanuel Pelege, com mandato até 30/03/2021; (c.3) Diretor sem designação 
específica: Roberto Martin de Souza Rubim, com mandato até 30/03/2021; (c.4) Diretora sem designação específica: Karina Sabino, com mandato até 
30/03/2021; e (c.5) Diretor sem designação específica: Marcel Dorf, com mandato até 30/03/2021. Na sequência, ficou consignado que o Sr. Marcel Dorf não
está impedido de exercer a administração da Companhia por lei especial; em virtude de condenação por crime falimentar; de prevaricação, peita ou suborno,
concussão, peculato; contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade; ou em virtude de pena criminal que vede, ainda que temporariamente,
o acesso a cargos públicos. Formalizadas tais declarações, o integrante da Diretoria Executiva da Companhia ora eleito - Sr. Marcel Dorf - tomou posse no
respectivo cargo conforme o anexo Termo de Posse. Por fim, foi aprovada a publicação da presente Ata em formato de extrato. Nada mais. Mesa: Alessandro 
Deodato - Presidente da Mesa; Marcelo Luis Santilli - Secretário; Acionistas Presentes: BNP Paribas Cardif S.A. - Emmanuel Pelege - Procurador;
Cardif Assurances Risques Divers S/A - Emmanuel Pelege - Procurador. JUCESP nº 297.248/19-4 em 04/06/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

S/A Agro Industrial Eldorado
CNPJ nº 61.288.874/0001-80 - NIRE nº 35.300.035.178
Ata da Assembleia Geral Ordinária em 29/04/2019

Aos 29/04/2019, 9h, na sede, reuniram-se os acionistas, com a presença de 100,00% do capital social. Os avisos, bem como as convocações foram
conjuntamente publicados no DOESP e Empresas e Negócios. Assumiu a presidência da Assembleia o Dr. Joaquim Asér de Souza Campos, que por sua vez
convidou a mim Valério Dalla Valle, para secretário. O Sr. Presidente declarou instalados os trabalhos, iniciando a apresentação da matéria de competência da
AGO: a) - Leitura, discussão e votação das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2018; b) Fixação das remunerações dos 
membros da diretoria; c) Destinação dos lucros do exercício e distribuição de dividendos. A pedido dos acionistas foi proposta a mudança da Diretoria com 
substituição dos atuais diretores da companhia, Sr. José Luiz Aliperti Neto, do cargo de Diretor Presidente e Sr. Gilberto Flávio Souza Sulzbacher, do cargo de
Diretor Administrativo com a indicação do Sr. Caetano Aliperti, RG. 4.933.256-9 - SSP/SP, CPF/MF 634.798.008-82, para o cargo do Diretor Presidente e o Sr. 
Joaquim Asér de Souza Campos, RG 3.729.707-7 - SSP/SP e CPF/MF 828.781.968-72 para Diretor Administrativo. O Presidente declarou em discussão: a) O 
Relatório da Diretoria, o Balanço Geral e as Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018, publicados nos jornais DOESP
e Empresas e Negócios, os citados documentos foram submetidos a votos, um a um, sendo aprovados por maioria absoluta dos votos, com acionistas
representando 100,00% das ações com direito a voto; b) Nos termos da ordem do dia, declarou o Presidente ser da competência da Assembleia fixar a 
remuneração dos membros da diretoria. Foi colocada em discussão a remuneração global e colegiada da Diretoria, para o período de 01/04/2019 a 31/03/2020 
em até R$ 130.000,00, com reajustes no curso do ano, nos mesmos níveis dos reajustes salariais dos empregados da Companhia, ficando a cargo desta fixar os
honorários de cada um dos Diretores em exercício. A proposta foi aprovada por maioria absoluta dos votos; c) A retenção do lucro, foi aprovada por maioria
absoluta dos votos. A mudança da Diretoria foi aprovada por maioria absoluta dos votos, sendo eleitos o Sr. Caetano Aliperti para Diretor Presidente e o Sr. 
Joaquim Asér de Souza Campos para Diretor Administrativo, cujo mandato, correspondente ao triênio 2019 a 2021, que se estenderá até a data da realização 
da primeira AGO que se seguir ao término do exercício social de 2021. Nada mais. São Paulo, 29/04/2019. aa) Joaquim Asér de Souza Campos - Presidente da
Assembleia; Valério Dalla Valle - Secretário. JUCESP nº 295.565/19-6 em 31/05/2019. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

1ª VC - Capital. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1029995-47.2014. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). DENISE CAVALCANTE FORTES MARTINS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) PEDRO 
RAFAEL BARBOSA DE SANT ANA, CPF 398.011.718-98, que AMC SERVIÇOS EDUCACIONAIS 
LTDA, lhe ajuizou uma Ação Monitória, objetivando o recebimento de R$ 4.739,10 (abril/2014), oriundos 
de Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado entre as partes relativo a mensalidades 
vencidas e não pagas. 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, pague o valor supra devidamente corrigido, que o tornará isento 
das custas e honorários advocatícios ou embargue, sob pena de constituir-se de pleno direito o título 
executivo judicial, ficando advertido que será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 257, IV, 
do CPC). Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e 
passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de março de 2019. 

1ª VC – Reg. Lapa. EDITAL DE CITAÇÃO. PRAZO: 30 DIAS. PROC. 0014053-23.2013.8.26.0004. O(A) 
MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara Cível, do Foro Regional IV - Lapa/SP, Dr(a). LUCIA HELENA BOCCHI 
FAIBICHER, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a MAURO MARRACCINI DE MORAES, CPF. 
044.587.238-12, que lhe foi proposta uma ação de Procedimento Comum por parte de ASSOCIAÇÃO 
CULTURA DE SÃO PAULO, alegando em síntese: ser credora do requerido da quantia de R$21.401,27 
(Jul/2013), oriundos do contrato de prestação de serviços educacionais, firmado entre as partes referente 
as mensalidades vencidas e não pagas. Encontrando-se o requerido em lugar ignorado, foi determinada a 
sua CITAÇÃO, por EDITAL, para os atos e termos da ação proposta e para que, no prazo de 15 dias úteis, a 
fluir após os 30 dias supra, conteste o feito, sob pena de confissão e revelia, ficando advertido, nesta última 
hipótese, da nomeação de curador especial. Será o presente edital, afixado na forma da lei. NADA MAIS. 

1ª VRP – Capital. EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS, expedido nos autos da Ação de 
Usucapião, PROCESSO Nº 1013757-50.2014.8.26.0100 (USUC 180). 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) Virgínia Gaspar Rosa, 
Rosália Gaspar, Rosária Gaspar, João Manuel de Frias, Roseli Rosa Cardoso, Ayres Pereira Carollo, réus 
ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados, bem como seus cônjuges, se casados forem, 
herdeiros e/ou sucessores, que Claudia de Bem Oliveira Capelatto, João Roberto Capelatto, 
Rosemary Aparecida de Bem Oliveira Gomes, Gilson dos Santos Gomes e Monise de Bem Oliveira, 
ajuizaram ação de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel localizado na Rua 
Roberto Rossen, nº 151 - Jardim Sobradinho, 22º Subdistrito Tucuruvi - São Paulo SP, com área de 62,00 
m², 9alegando 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. 

Cooper Axé para Todos - Cooperativa de Produção de
Materiais Recicláveis de São Paulo
CNPJ: 14.464.825/0001-71 - NIRE: 3.540.014.098-4

Edital de Convocação de Assembleia Geral Extraordinária
Convocamos todos os cooperados para Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará
no dia 18/12/2018, em sua sede na Rua Antônio da Silva Lobo Junior, nº 111 - Vila Santa
Catarina - CEP 04387-050 - São Paulo - SP, com horários de realização a seguir: 1ª
convocação as 17:00 hs, 2ª convocação as 18:00 hs, 3ª convocação as 19:00 hs. A

conselho fiscal. O presente foi expedido com a presença de 5 (cinco) cooperados.
São Paulo, 18/11/2018. Eduardo Tadeu Lourenço - Presidente

1. Contexto Operacional: A sociedade tem por objetivo social a venda e 
compra de imóveis, locação, desmembramento ou loteamento de terrenos 
por conta própria e de terceiros, incorporação imobiliária, prestação de 
serviços técnicos e de administração a terceiros. 2. Sumário das Práti-
cas Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base a 
Lei 11.638/07 e a NBC TG 1.000. a) As As receitas são reconhecidas pelo 
regime de caixa, de acordo com as medições físicas de cada contrato, e 
baseado nos custos incorridos e apropriados até a data, pelo mesmo cri-
tério. b) As depreciações são calculadas pelo método linear, considerando 
o tempo de vida útil econômica dos bens, de acordo com a legislação. c) A 
Provisão para imposto de renda e contribuição social são constituídas com 
base nos livros fiscais apurados de acordo com a legislação em vigor. d) O 
histórico e as projeções do contas a receber indicaram ser desnecessária a 
constituição de Provisão para Devedores Duvidosos.
3. Estoques: 2018 2017
Imóveis para comercialização 766.420,82 790.478,65
Lotem/Incorporação imobiliária em andamento 1.670.258,94 1.670.258,94
 2.436.679,76  2.460.737,59
Os estoques estão contabilizados pelo custo de aquisição, acrescidos dos 
custos com benfeitorias, e compreendem os imóveis destinados a venda. 
4. Investimentos: a) Investimentos 2018 2017
Incentivos Fiscais 13.073,58 13.073,58
Total 13.073,58 13.073,58
b) Sociedades em Conta de Participação
SCP Pontal de Guaratuba 134.978,17 134.978,17
SCP Bragança I, II, III e IV - -
SCP Reserva/Morada do Engenho 45.600,00 0,00
SCP Itaguaré/Bertioga 8.185,31 8.185,31
SCP Ribeirão Preto /Conquista 178.709,25 175.309,25

Relatório da Diretoria
No ano de 2019, dando continuidade às metas estabelecidas em 2018 e procurando minimizar riscos de liquidez em face da atual conjuntura econômica brasileira, a empresa continua atuando fortemente nos empreendimentos 
imobiliários voltados para o segmento popular em diversas cidades, como Guarulhos, Itaquaquecetuba, São Carlos, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Montemor,  Várzea Paulista, Mogi das Cruzes, entre outras. Houve forte investimento 
objetivando a economia de escala e a diminuição de custos indiretos, como demonstrado nos registros contábeis, com expressivo resultado para os exercícios futuros, o que demonstra o sucesso da estratégia adotada pela empre-
sa. A diretoria

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2018 e 2017 - (Em R$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Notas Explicativas - (Em R$)

Ativo 2018 2017
Ativo Circulante 3.944.593,38 3.899.558,72
   Caixa equivalente de caixa 9.423,57 209.805,68
   Caixa e Bancos 3.702,74 5.524,19
   Aplicações Financeiras 5.720,83 204.281,49
   Clientes  1.498.605,52 1.219.936,50
   Adiantamentos a funcionários 0,00 7.378,00
   Estoque (nota 3) 2.436.564,29 2.462.438,54
   Outros valores a receber 0,00 0,00
Ativo Não Circulante 11.741.951,22 6.826.518,08
  Realizável a Longo Prazo - -
  Investimentos (nota 4) 11.698.492,22 6.718.707,30
  Imobilizado (nota 5) 881.797,59 887.354,41
  (-) Depreciação/Amortização
      Acumulada (nota 5) -838.338,59 -779.543,63
Total Ativo 15.686.544,60 10.726.076,80

Mutações Capital Social Reserva Legal Reserva para Investimentos Reserva de Lucros Total
Saldos em 31/12/2016 7.000.000,00  924.067,23  2.500.000,00  781.723,21  11.205.790,44 
   Distribuição de Lucros -    -      -    (250.000,00) (250.000,00)
   Lucro Líquido do Exercício -    -      -    (1.518.465,27) (1.518.465,27)
Saldos em 31/12/2017 7.000.000,00  924.067,23  2.500.000,00  (986.742,06) 9.437.325,17 
   Distribuição de Lucros - - - (300.000,00) (300.000,00)
   Desconstituição de reserva - - (2.500.000,00) 2.500.000,00  -
   Lucro Líquido do Exercício - 227.812,52  - 4.328.437,89  4.556.250,41 
Saldos em 31/12/2018 7.000.000,00  1.151.879,75  - 5.541.695,83  13.693.575,58

Passivo 2018 2017
Passivo Circulante 1.303.682,59 924.196,12
   Empréstimos de pessoas ligadas 471.819,31 12.963,87
   Fornecedores 15.257,86 28.450,26
   Salários e Encargos Trabalhistas 211.581,19 221.251,70
   Encargos Tributários 329.515,42 224.354,73
   Dividendos a Pagar 234.690,64 262.180,39
   Outras contas a pagar 36.187,48 164.651,76
   Imposto Renda e Contribuição Social  4.630,69 10.343,41
 Passivo Não Circulante 689.286,43 364.555,51
   Receitas diferidas 689.286,43 364.555,51
Patrimônio Liquido 13.693.575,58 9.437.325,17
  Capital Social 7.000.000,00 7.000.000,00
  Reserva Legal 1.151.879,75 924.067,23
  Reservas Para Investimentos 0,00 2.500.000,00
  Reservas de lucros a disposição da AGO 5.541.695,83  -986.742,06 
Total Passivo 15.686.544,60 10.726.076,80

Demonstração do Resultado  31/12/2018 31/12/2017
   Serviços Vendidos 22.243,19 101.173,57
   Imóveis e participações Imobiliárias 1.179.449,84 1.153.144,43
Receita Operacional Bruta 1.201.693,03 1.254.318,00
  Impostos e Devoluções -43.861,80 -47.604,03
Receita Operacional Liquida 1.157.831,23 1.206.713,97
  Custo dos Serviços e Imóveis Vendidos -64.479,03 -32.088,19
Lucro Bruto 1.093.352,20 1.174.625,78
Despesas Operacionais
  Despesas Gerais e Administrativas -2.731.814,82  -2.895.671,99
  Despesas Tributárias -208.763,01 -269.060,52
  Depreciação e Amortização -74.759,31 -31.842,42
  Financeiras Líquidas -495,70 178.692,04
  Equivalência Patrimonial 6.508.850,06 410.691,14
Resultado Operacional 4.586.369,42 -1.432.565,97
Lucro  Antes do IR 4.586.369,42 -1.432.565,97
  Provisão para IR e C.S.L.L. -30.119,01 -85.899,30
Lucro Liquido 4.556.250,41 -1.518.465,27
Demonstração do Fluxo de Caixa 31/12/2018 31/12/2017
Atividades Operacionais 4.658.444,65  -1.124.467,47 
Prejuízo/Lucro Liquido Contábil 4.556.250,41  -1.518.465,27 
Ajustes 
Depreciação e Amortização 74.759,31  31.842,42 
Variações nos Circulantes 
Aumento/Diminuição nas Contas a Receber -278.669,02  285.464,47 
Aumento/Diminuição nos Estoques
  e nas Despesas 33.252,25  2.160,66
Aumento/Diminuição nas Contas
   a Pagar e Provisões -51.879,22  247.291,61
Aumento/Diminuição nas Contas Diferidas 324.730,92  -172.761,36
Atividades de Financiamentos 131.365,69  -544.190,31 
Empréstimos 458.855,44  0,00 
Pagamento de Dividendos -327.489,75  -544.190,31 
Atividades de Investimentos -4.990.192,45  -1.375.599,84 
Aquisições de Imobilizado -10.407,53  -16.663,84 
Investimentos em Outras Empresas -4.979.784,92  -1.358.936,00 
Resultado de Fluxo de Caixa -200.382,11  -3.044.257,62 
Equivalentes de caixa no início do exercício 209.805,68  3.254.063,30 
Equivalentes de caixa no final do exercício 9.423,57  209.805,68 

SCP Guarulhos/Itaquaquecetuba 2.420.086,13 2.920.595,65
SCP Jardim Imperador 132.174,11 132.174,11
SCP Itapetininga 37.208,71 37.730,56
SCP São Carlos 599.054,50 566.312,50
SCP Montemor 89.991,00 0,00
Equivalências Patrimoniais SCP’S
 Pontal de Guaratuba 36.272,38 36.272,38
 Bragança I, II,III e IV 868.597,50 1.115.148,73
 Reserva/Morada do Engenho 1.248.534,52 1.819.718,72
 Ribeirão Preto/Conquista (67.260,54) (63.603,68)
 Guarulhos/Itaquaquecetuba 391.657,03 (248.930,13)
 Jardim Imperador (204.798,91) (204.764,26)
 Itapetininga (2.135,35) (1.909,65)
 São Carlos (76.405,62) (7.801,42)
 AK 18 10.220,41 10.562,82
 Montemor 11,50 -
Total 5.850.680,10 6.429.979,06
 Estes investimentos são avaliados pelo método de equivalência patrimonial, 
cujos efeitos estão reconhecidos com base nos balanços apresentados em 
31/12/2017 e 2018 e referem-se a sociedades em conta de participação.
C) Outras Participações 
Campos de Atibaia Empreendimentos
 Imobiliários Ltda 537.513,45 537.513,45
Equivalência Patrimonial 5.297.225,09 (261.858,79)
Total 5.834.738,54 275.654,66
 Este investimento é avaliado pelo método de equivalência patrimonial, 
cujos efeitos estão reconhecidos com base nos balanços apresentados em 
31/12/2017 e 2018 e refere-se a participação direta no capital social.

5. Imobilizado:  2018 2017 Depreciação
Equipamentos Telefônicos 15.025,03 15.025,03 4,00%
Máquinas e Equipamentos 308.571,58 304.923,22 10,00%
Móveis e Utensílios 161.025,53 157.709,88 10,00%
Equipamentos de Informática 292.416,86 290.537,69 20,00%
Veículos 98.465,00 112.865,00 20,00%
Instalações 6.293,59 6.293,59 10,00%
Total do custo 881.797,59 887.354,41
(-) Depreciação Acumulada (838.338,59) (779.543,63)
Total 43.459,00 107.810,78
6. Capital Social: O Capital Social de R$7.000.000,00 encontra-se total-
mente subscrito e integralizado, sendo representado por 7.000.000 ações 
no valor de R$1,00 7. Receitas Diferidas: Estão contabilizadas as receitas 
e custos não realizados, decorrentes da venda de imóveis. 8. Reserva Le-
gal: Foi constituída a reserva legal relativa ao resultado do exercício findo 
em 31/12/18 no valor de R$227.812,52. 9. Seguros: Os seguros contrata-
dos são suficientes para a cobertura de eventuais perdas. 10. Contingên-
cias: Não são conhecidas eventuais contingências que possam afetar o 
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O presidente da Fifa, 
Gianni Infantino, e a 
diretora executiva da 

ONU Mulheres, Phumzile 
Mlambo-Ngcuka, assinaram um 
memorando de entendimento, 
no qual ficou definido que as 
duas organizações trabalha-
rão com autoridades públicas, 
organizações internacionais, 
setor privado e organizações de 
mídia e esportes. A assinatura 
ocorreu durante a Convenção 
da Fifa sobre Futebol Feminino, 
em Paris.

As ações abrangerão prin-
cipalmente três importantes 
áreas: desenvolvimento de 
políticas, promoção e apoio de 
projetos sobre mudança cultu-
ral e o empoderamento, além da 
comunicação para aumentar o 
conhecimento sobre igualdade 
de gênero. “As organizações 
pretendem cumprir esses ob-
jetivos usando personalidades 
conhecidas, como os atletas que 
fazem parte do grupo Lendas 
da Fifa ou são embaixadoras da 
Boa Vontade da ONU”.

Gianni Infantino disse, por 
meio de nota, que “este é 

Troféu da Copa do Mundo de Futebol Feminino. 

Fifa e ONU vão promover ações 
para divulgar futebol feminino

A Fifa e ONU Mulheres estão juntas na Copa do Mundo da França com 
objetivo de tornar o futebol mais acessível a mulheres e meninas.

um momento significativo 
para a Fifa, porque combina 
forças com a ONU Mulheres 
para realizar a igualdade de 
gênero para mulheres dentro 
e fora do campo”. Segundo 
ele, Fifa e ONU Mulheres vão 
“aumentar o conhecimento 
sobre o futebol feminino e seu 
impacto em termos de saúde, 
empoderamento e modelos 
positivos para mulheres e 

meninas em todo o mundo.”
A diretora-executiva da 

ONUPhumzile Mlambo-Ng-
cuka disse que a agência está 
confiante que “essa parceria 
fará uma diferença real para a 
desigualdade de gênero, que 
existe atualmente em todos os 
esportes.” Para ela, o objetivo é 
acabar com essa desigualdade 
“sabendo que os benefícios são 
para todos” (ABr).

R
ub

en
 S

pr
ic

h/
R

eu
te

rs

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
el

et
ro

ni
ca

m
en

te
 p

or
 L

ilia
n 

R
eg

in
a 

M
an

cu
so

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//p

or
ta

ld
ea

ss
in

at
ur

as
.c

om
.b

r/V
er

ifi
ca

r/ 
e 

ut
iliz

e 
o 

có
di

go
 D

36
4-

10
8F

-6
EA

6-
C

3E
4.


