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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. 

1ª Vara da Família e Sucessões da Capital – SP. 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS, EXPEDIDO NOS AUTOS DE 
INTERDIÇÃO DE DANIEL BAUMAN, REQUERIDO POR RAFAELLA BAUMAN CHALOM E 
OUTRO - PROCESSO Nº1041123-59.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 1ª Vara 
da Família e Sucessões, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr(a). Eliane da Camara 
Leite Ferreira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER aos que o presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, por sentença proferida em 26/02/2019, foi decretada a 
INTERDIÇÃO de DANIEL BAUMAN, CPF 121.313.188-04, declarando-o absolutamente 
incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e nomeado(a) como CURADOR(A), em 
caráter DEFINITIVO, o(a) Sr(a). Rafaella Bauman Chalom e Josef Bauman. O presente 
edital será publicado por três vezes, com intervalo de dez dias, e afixado na forma da lei. NADA 
MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 30 de abril de 2019. 

13ª VC – Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0095273-70.2018. 
8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 13ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, 
Dr(a). TONIA YUKA KOROKU, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) MARIO VICENTE JORGE 
FANUCCHI (CPF. 295.002.668-06), que nos autos da ação de Cumprimento de Sentença ajuizada 
por ABETEC Associação Brasileira de Educação e Tecnologia foi determinada, nos termos do art. 
513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por EDITAL, para que, no prazo de 15 dias corridos, pague a 
quantia de R$ 10.810,89 (valor em 16/10/2018), 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. - ADV: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO 
PAULO (OAB 999999/DP), RODRIGO DE ANDRADE BERNARDINO (OAB 208159/SP) 

2ª VC – Regional Nossa Senhora do Ó. EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS. PROCESSO 
Nº 0022657-41.2011.8.26.0004. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara Cível, do Foro Regional XII - 
Nossa Senhora do Ó, Estado de São Paulo, Dr(a). Fernanda Mendes Simões Colombini, na forma da 
Lei, etc. FAZ SABER a(o) RAFAEL FERREIRA DE LIMA, Brasileiro, Solteiro, RG 35186140, CPF 
347.153.658-20, Rua Nova Araca, 237, Vila Mirante, CEP 02957-080, São Paulo - SP , que lhe foi 
proposta uma ação de Monitória por parte de C. Módulo - Cooperativa de Trabalho de 
Professores e Auxiliares de Administração Escolar, alegando em síntese: lhe ajuizou uma ação 
Monitória, também contra a Daniela Ferreira de Lima (já citada as fls. 68), objetivando o recebimento 
de R$ 9.384,06 (Out/2011), oriundos do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, firmado 
entre as partes e não pago. Estando o correquerido em lugar ignorado, foi determinada a sua 
CITAÇÃO por EDITAL para que no prazo de 15 dias, a fluir após o prazo supra, pague o débito, ou 
embargue a ação, ficando isento de custas e honorários em caso de pagamento, sob pena de 
conversão de mandato inicial em título executivo, 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 04 de maio de 2018. 

25ª VC - Capital. EDITAL DE INTIMAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0069918-
92.2017.8.26.0100. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 25ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de 
São Paulo, Dr(a). GUILHERME FERFOGLIA GOMES DIAS, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a(o) a 
ALEX CORDEIRO LYRA, CPF 226.872.308-98, que por este Juízo, tramita de uma ação de 
Cumprimento de Sentença, movida por VSTP EDUCAÇÃO LTDA. Encontrando-se o executado em 
lugar ignorado, foi determinada, nos termos do artigo 513, §2º, IV do CPC, sua INTIMAÇÃO por 
EDITAL, para que, no prazo de 15 dias corridos, pague a quantia de R$30.070,68 (valor em 
14/09/2017), devidamente atualizada, sob pena de multa de 10% sobre o valor do débito e honorários 
advocatícios de 10% (artigo 523 e parágrafos, do CPC). Fica advertido, ainda, que nos termos do artigo 
525 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. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de março de 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.

Edison Fernandes (*)

Publicação das 
demonstrações 
fi nanceiras em
versões completa
e resumida

Como comentado 

no texto anterior, 

a Lei n° 13.818, de 

2019, ao alterar as 

regras de publicação 

das demonstrações 

fi nanceiras das 

companhias, procurou 

atualizar a divulgação 

das informações 

econômico-fi nanceiras 

das empresas aos 

tempos de conteúdo 

digital.

Atualmente, por força 
do desenvolvimento 
tecnológico, as infor-

mações de diversas naturezas 
são procuradas na Internet e 
não mais em instrumentos 
físicos, como o papel. Assim é 
com matéria jornalística, com 
conteúdo de livros e, agora, 
também com a contabilidade 
das sociedades por ações.

De acordo com a mencio-
nada lei, uma versão com-
pleta das demonstrações 
fi nanceiras não precisa mais 
ser publica em papel, seja no 
Diário Ofi cial, da União ou do 
Estado da localização da sede 
da empresa seja em jornal 
de grande circulação. Essa 
versão completa deverá ser 
divulgada em site de jornal 
na Internet.

As demonstrações fi nancei-
ras completas já são divulga-
das nas páginas da Internet 
pertencentes à empresa 
emissora das informações 
econômico-financeiras, e, 
a partir de 1° de janeiro de 
2022, passarão a ser divul-
gadas também em site de 
jornal. Até lá, permanece a 
obrigatoriedade de publica-
ção da versão completa das 
demonstrações financeiras 
no Diário Ofi cial (União ou 
Estado) e em jornal de grande 
circulação, na sua forma física 
(papel). A partir dessa mesma 
data, a publicação em papel 
somente será obrigatória para 
uma versão resumida das 
demonstrações fi nanceiras e 
somente em jornais de grande 
circulação da localidade da 
sede da empresa. Não será 
mais necessária a publicação 
em Diário Ofi cial. (No caso 
das companhias fechadas, há 
dispensa de publicação para 

empresas com menos de 20 
acionistas e patrimônio líqui-
do inferior a R$ 10 milhões).

De um lado, essa medida 
reduz custos de conformida-
de e transparência para as 
empresas. Em contrapartida, 
como é natural se esperar, 
reduzirá a receita dos jornais 
de grande circulação locais 
e dos Diários Ofi ciais. São 
consequências inevitáveis do 
desenvolvimento tecnológico 
e da migração da forma física 
para a forma digital.

Essa mudança em nada 
prejudica a transparência e a 
prestação de contas por parte 
das companhias ao público 
interessado na sua situação 
econômico-financeira e no 
seu desempenho. O acesso 
às informações digitais está 
cada dia mais universalizado. 
Some-se a isso o fato de que, 
manter a publicação em jornal 
de grande circulação, ainda 
que por meio digital, preserva 
o grau de independência que 
deve existir na divulgação das 
informações das empresas. 
A manipulação e a alteração 
das informações prestadas 
não deverão ser facilitadas, 
como ocorre na divulgação 
das mesmas informações em 
site próprio da empresa. Dessa 
forma, garante-se a integrida-
de da informação.

Os interessados em con-
tratar com uma sociedade 
por ações, normalmente, 
têm conhecimento qualifi ca-
do e acesso fácil à Internet. 
Quando da avaliação sobre a 
elaboração e a assinatura de 
um determinado contrato, 
a empresa contratante não 
terá difi culdade em ter co-
nhecimento sobre a situação 
econômico-fi nanceira e sobre 
o desempenho da companhia, 
pois toda a informação estará 
disponível na Internet: no site 
da própria companhia e no site 
de jornal independente.

Acrescente-se que a desa-
marra do custo de publicação 
em papel permitirá que as 
companhias tenham liberdade 
de divulgar até mais detalhes 
das informações contábeis. 
Com isso, a divulgação no site 
de jornal aumentará a presta-
ção de contas das companhias.

(*) É sócio fundador do FF 
Advogados, responsável pelas áreas 

de Direito Público e contábil IFRS 
(edison.fernandes@ffl   aw.com.br)

das 
ções 
em

mpleta

PPP HABITACIONAL SP LOTE 1 S/A
CNPJ n° 21.876.833/0001-90 - NIRE 3530047562-3

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 30 DE ABRIL DE 2019
Data, Hora e Local: às 10:30 horas do dia 30 de abril de 2019, na sede da PPP HABITACIONAL SP
LOTE 1 S/A “Companhia”, localizada na Rua Fidêncio Ramos, nº 302, Conjunto 64-A, Bairro Vila Olímpia,
CEP 04551-010, na cidade de São Paulo, SP. Presença: Compareceram à Assembleia acionistas titulares de
ações representativas de 100% do capital social, conforme assinaturas lançadas no Livro de Presença dos
Acionistas. Mesa: A Assembleia foi presidida pelo Sr. Lucas Botelho Mattos e secretariada pelo Sr. Hubert
Eppenstein de Carvalho. Convocação: Tendo em vista o comparecimento de todos os acionistas, ficam
dispensadas todas as formalidades de convocação, nos termos do parágrafo quarto do artigo 124 da Lei nº
6.404/76. Ordem do dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações
financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018; (ii) deliberar sobre a destinação do lucro e
distribuição de dividendos do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018; e (iii) fixar remuneração global
dos administradores para o exercício de 2019. DELIBERAÇÕES: após discutidas as matérias constantes na
ordem do dia, os acionistas à unanimidade: (i) Aprovaram, sem quaisquer ressalvas, as contas dos
administradores, bem como as demonstrações financeiras da Companhia, relativas ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2018, publicada no jornal Diário Oficial do Estado de São Paulo à página 193 no dia 27 de abril
de 2019 e no jornal Empresas & Negócios à página 7 no dia 26 de abril de 2019. (ii) Verificado o resultado
positivo do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, os acionistas: a) aprovaram a destinação de R$
1.538.918,06 (um milhão, quinhentos e trinta e oito mil, novecentos e dezoito reais e seis centavos) para
constituição de reserva legal, nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76, b) aprovam a destinação de R$
7.309.860,79 (sete milhões, trezentos e nove mil, oitocentos e sessenta reais e setenta e nove centavos) para
distribuição de dividendos à fundadora e subscritora Canopus Holding S.A. e c) aprovaram a retenção do lucro
remanescente, no valor de R$ 21.929.582,39 (vinte e um milhões, novecentos e vinte e nove mil, quinhentos e
oitenta e dois reais e trinta e nove centavos), em conta de reserva de lucros. (iii) Aprovaram, por unanimidade
e sem ressalvas, a fixação da remuneração global da administração da Companhia para o exercício 2019 em até
R$ 1.600.000,00 (um milhão e seiscentos mil reais). Os acionistas resolveram, também por unanimidade,
considerar sanada a falta de publicação do anúncio e a inobservância dos prazos a que se refere o artigo 133 da
Lei n° 6.404/1976. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à
lavratura da presente ata, que, depois de lida e achada conforme, foi aprovada e assinada por todos os
acionistas presentes. Assinaturas – Mesa: Lucas Botelho Mattos (Presidente); Hubert Eppenstein de Carvalho
(Secretário). Acionista: CANOPUS HOLDING S/A, representada por seus administradores, Túlio Botelho
Mattos e Oswaldo Augusto Mendes Junior. Certifico que confere com o original lavrado em livro próprio.
Mesa: Lucas Botelho Mattos - Presidente da Mesa - Hubert Eppenstein de Carvalho - Secretário da Mesa -
Acionista: CANOPUS HOLDING S/A - Túlio Botelho Mattos - Oswaldo Augusto Mendes Junior -05/06/
2019 - Secretaria de Desenvolvimento Econômico - Jucesp - Certifico o registro sob o nº: 299.104/19-9 -
Gisela Simiema Ceschin- Secretária Geral.

Mas como se aquecer 
com ele e não fi car 
tão ligado que é im-

possível dormir? A Secretaria 
de Agricultura e Estado tem 
a solução: um grão arábica 
naturalmente descafeinado – 
que mantém as propriedades 
do quentinho cafezinho, mas 
não deixa ninguém com mais 
energia do que o necessário. 

A iniciativa está sendo 
desenvolvida no Instituto 
Agronômico (IAC) e o grande 
diferencial é que, ao con-
trário dos descafeinados já 
existentes, o da Secretaria 
já nasce sem cafeína. Um 
dos principais ganhos para a 
população  é que a novidade 
dispensa o processo químico 
de descafeinação, que envolve 
substâncias não tão seguras 
utilizadas como solventes. 

A pesquisa examinou indi-
vidualmente plantas oriundas 
da Etiópia que apresentavam 
baixo teor de cafeína. “Acre-
ditávamos que esta região 
por ser o centro de origem 
do café arábica e, portanto, 
o local de maior diversidade 
genética, possivelmente nos 
traria alguma planta com essa 
característica”, afi rma a pes-
quisadora da Secretaria Maria 

O café naturalmente descafeinado,  

também traz importantes ganhos para a saúde. 

O frio aumenta consumo de 
café. Mas, como se aquecer 

sem perder o sono?

EDITAL DE CITAÇÃO Proc.1021821-84.2016.8.26.0001  Prazo 20 dias A Dr.(a) Ana L Carolina Della
Latta Camargo Belmudes Juíza de Direito  da 7º Vara Cível do Foro Regional de Santana FAZ SABER a
THAIS CELIDONIO TINOCO CPF nº 279.150.028-64 e aos que o presente edital virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar, que IENSC - INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO, ajuizou
ação monitória em face, objetivando o recebimento de mensalidade escolar, no total R$ 4.104,05
(atualizado 22/07/2016). Estando o réu em local incerto e não sabido, fica citado para os termos da ação,
bem como para que, no prazo de 15 dias, a contar do decurso do prazo deste edital, ofereça embargos
monitórios ou pague a importância com honorários de 5%  do valor da causa e em caso de cumprimento
voluntário, haverá isenção das custas. Assim, para que produza seus efeitos de direito, é expedido o
presente edital que será publicado e afixado na forma da lei. Nada mais. São Paulo, 13/09/2018.   (13 e 14)

A chegada defi nitiva do tempo frio aumenta o consumo de bebidas quentes, principalmente o café

Bernadete Silvarolla. 
Além de manter as caracte-

rísticas sensoriais agradáveis, 
a indústria que utiliza o café 
exclusivamente para a pro-
dução da bebida, terá redu-
ções no custo dessa extração 
química. “Esperamos que 
num futuro próximo as po-
pulações nacional e mundial 

sejam brindadas com um café 
naturalmente descafeinado e 
com uma pitada do tempero 
etíope”, completa o pesquisa-
dor Júlio César Mistro. 

A redução será também na 
quantidade de substâncias 
químicas utilizadas para des-
cafeinar o grão como benzeno 
(possível agente canceríge-

no), cloreto de metileno, 
acetato de etila e dióxido de 
carbono. “Esses solventes 
deixam resíduos no café que 
podem ser prejudiciais à 
saúde, apesar de não ter um 
estudo muito volumoso sobre 
isso”, alerta Sizele Rodrigues, 
nutricionista da Secretaria. 

O café naturalmente des-
cafeinado, continua a nutri-
cionista, também traz impor-
tantes ganhos para a saúde. 
“Quando consumida em quan-
tidades moderadas, a cafeína 
não acarreta nenhum mal à 
saúde. Porém em pessoas com 
uma certa intolerância, o seu 
consumo pode trazer efeitos 
colaterais, como dores de ca-
beça, aumento da ansiedade 
e insônia, taquicardia, pro-
blemas estomacais e refl uxo 
gastroesofágico”. 

De acordo com Sizele, a 
recomendação de consumo 
diário da cafeína é de 400mg, 
o que corresponde a três 
xícaras de café. Se houver 
necessidade de um consumo 
maior, pode-se complementar 
com xícaras de café descafei-
nado, que pode ser consumido 
em maior quantidade: de três 
a cinco xícaras diárias (AC/
Secretaria de Agricultura SP).
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em Reais

Balanço Patrimonial Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Método Indireto - Em Reais

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2018

Demonstração do Resultado do Exercício - Em Reais

LJA Engenharia S.A.
CNPJ/MF nº 24.940.808/0001-17

Demonstrações Contábeis Em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 - Em Reais

Ativo                2018                2017
Circulante  402.497,37 14.475,84
Disponibilidades 15.135,17 14.475,84
Clientes 120.000,00 -
Outros Créditos 267.362,20 -
Ativo Não Circulante 15.000.000,00 15.000.000,00
Realizável a Longo Prazo 
Imobilizado 1.004.039,00 1.004.039,00
Máquina e Equipamentos e Ferramentas 1.004.039,00 1.004.039,00
Intangível 13.995.961,00 13.995.961,00
Acervo técnico 13.995.961,00 13.995.961,00
Total do Ativo 15.402.497,37 15.014.475,84

Passivo                2018                2017
Circulante 191.640,26 6.000,00
Fornecedores 169.552,98 6.000,00
Obrigações Tibutárias 17.179 -
Outras Obrigações 4.907,96 -
Passivo Não Circulante 
Exigível a Longo Prazo   
Patrimônio Líquido 15.210.857,11 15.008.475,84
Capital social integralizado 15.000.000,00 15.000.000,00
Créditos para Futuro Aumento de Capital 232.833,56 20.000,00
Prejuízos Acumulados -21.976,45 -11.524,16
Total do Passivo 15.402.497,37 15.014.475,84

  Créditos  
  para Prejuizos
 Capital Aumento  Acumu- 
             Social  de Capital         lados                Total
Saldos 31/12/2016 15.000.000,00  20.000,00 -7.730,93  15.012.269,07
Integralização capital   
Crédito para Aumento de Capital   
Resultado do exercício  - - -3.793,23 -3.793,23
Saldos 31/12/2017  15.000.000,00  20.000,00 -11.524,16  15.008.475,84
Saldos 31/12/2017  15.000.000,00  20.000,00 -11.524,16  15.008.475,84
Integralização capital   
Crédito para Aumento de Capital - 212.833,56 - 212.833,56
Resultado do exercício  - -  -10.452,29 -10.452,29
Saldos 31/12/2018  15.000.000,00  232.833,56  -21.976,45  15.210.857,11

é de R$ 15.000.000,00, dividido em 15.000.000 de ações ordinárias, to-
talmente integralizado. 6) Comentários Sobre Outros Demonstrativos: 
Demonstração do Fluxo de Caixa - A Demonstração do Fluxo de Caixa 
foi elaborada em conformidade com Resolução do Conselho Federal de 
Contabilidade CFC, e o método adotado pela sociedade foi o Indireto. 7) 
Eventos Subsequentes: Os administradores declaram a inexistência de 
fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício 
que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira 
da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros. 

Salvador-BA, 12 de junho de 2019. 

 André Luiz Seixas Oliveira - Diretor CPF: 313.038.205-44
Julio Cesar Simões Dos Santos - Contador CRC/BA 023657/O-5 

Fluxos de caixa proveniente das operações: 31/12/2018 31/12/2017
Resultado do Exercício -10.452,29 -3.793,23
Ajustes de Exercícios Anteriores  
Depreciação  
Resultado ajustado -10.452,29 -3.793,23
Aumento (redução) de ativos e passivos:  
. Variação em Tributos a Recuperar -9.322,40 -
. Variação em Adiantamentos -258.039,80 -
. Variação em Contas a Receber -120.000,00 -
. Variação em Obrigações Tributarias 17.179,32 -
. Variação em Fornecedores 163.552,98 -
. Variação em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias  
. Variação em Outras Obrigações 4.907,96 -
Caixa Líquido proveniente das 
atividades operacionais -212.174,23 -3.793,23
Fluxos de caixa utilizados nas atividades de investimentos 

1) Contexto Operacional: A LJA Engenharia S.A., fundada em 06 de ju-
nho de 2016, é uma sociedade anônima de capital fechado, regida pelo 
seu Estatuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. 
O Objeto social da companhia execução de serviços de engenharia civil, 
bem como de itens congêneres a atividade da construção civil, nas regiões 
norte, nordeste e sudeste do Brasil e no exterior. 2) Apresentação das De-
monstrações Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas 
em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade, reso-
luções do Conselho Federal de Contabilidade e demais práticas emana-
das da legislação societária brasileira. 3) Principais Práticas Contábeis: 
3.1) Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, 
acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos finan-
ceiros, observando o regime de competência; 3.2) Imobilizado: Os bens 

do imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição, ajustados por 
depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear. 3.3) Ajuste de 
avaliação patrimonial: A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patri-
monial. 3.4) Impostos Federais: A empresa está no regime do lucro Real e 
contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. 3.5) Recei-
tas e Despesas (Apuração do Resultado): Em conformidade com o regi-
me de competência, as receitas e as despesas são reconhecidas na apura-
ção do resultado do período a que pertencem e, quando se correlacionam, 
de forma simultânea, independentemente de recebimento ou pagamento.  
4) Responsabilidades e Contingências: Não há passivo contingente re-
gistrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empre-
sa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam 
contingências de quaisquer naturezas. 5) Capital Social: O capital social 

Aquisição de Ativo não Circulante  
. Imobilizado / Investimentos  
Fluxo de caixa utilizados nas atividades de financiamento 
. Crédito para futuro aumento de capital 212.833,56 -
. Integralizacao de capital  
. Recebimento de Financiamentos  
. Recebimento de Emprestimos de mútuo a empresas ligadas 
. Pagamento de Emprestimos de mútuo a empresas ligadas  
Caixa Líquido proveniente
das atividades de financiamento 212.833,56 -
(Redução) Aumento líquido de 
caixa e equivalentes de caixa 659,33 -3.793,23
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do período 14.475,84 18.269,07
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 15.135,17 14.475,84
 659,33 -3.793,23

Receita Bruta                2018                2017
Receita com Obras 368.597,16 0,00
Deduções da Receita 
Impostos e Contribuição sobre Receita Bruta -12.802,76 0,00
Receita Operacional Líquida 355.794,40 0,00
Custos: Custos de Obras -353.111,23 0,00
Lucro Operacional Bruto 2.683,17 0,00
Despesas Operacionais -13.135,46 -3.793,23
Gerais e administrativas -10.495,31 -3.444,58
Despesas Tributarias -602,30 -348,65
Resultado Financeiro -2.037,85 -
Resultado Operacional Antes do IR / CSL -10.452,29 -3.793,23
Resultado Líquido do Exercício -10.452,29 -3.793,23
Resultado por ação de capital (0,00070) (0,00025)
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